
 

Møtedato: 18. juni 2014    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    Erling Bang m. fl., 75 51 29 00  Bodø, 6.6.2014 
 

Styresak 79-2014 Tertialrapport nr. 1-2014 
 
 
Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2014 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøte, den 27. mai 
2014 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2014, jf. styresak 65-2014 
Virksomhetsrapport nr. 4-2014. 
 
I tidligere tertialrapporter har indikatorer som epikrise ved utskrivning, 
korridorpasienter, sykehusinfeksjoner og fritt sykehusvalg vært behandlet. For status 
på disse indikatorene samt noen utvalgte indikatorer henvises til styresak 61-2014 
Nasjonale kvalitetsindikatorer – presentasjon av resultater og vurderinger av 
enkeltområder som ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte, den 27. mai 
2014.  
 
Denne rapporten vektlegger i all hovedsak 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 
Her presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 1-2014. 
 
Risikostyring og internkontroll 
Helseforetakene gjennomfører ledelsens gjennomgang og begynner å få metodikken 
risikostyring som en del av virksomhetsstyringen.   
  
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial for hele regionen er 73 
dager.   
 
Helse Nord RHF jobber med å skaffe og analysere data om ventetid på lavest mulig 
organisatorisk nivå i helseforetakene. Med slik datagrunnlag blir styringsinformasjon 
mest mulig relevant for dialog med helseforetakene og iverksetting av tiltak.  
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HOS1-prosjektet har publisert 22 prosedyrer for ventetid og fristbrudd, og disse er 
under implementering 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd i regionen. Gjennomsnitt for hele 
regionen i første tertial 2014 er 7,3 %. Resultat i april 2014 viser at Helse Nord ligger på 
5 %.   
 
Implementering av regionale HOS-prosedyrer og implementering av reviderte 
fristbruddprosjekt-prosedyrer er et viktig bidrag for å unngå fristbrudd. Dette fordi 
riktige registreringer i EPJ-systemer, riktige rapporter for oppfølging og gode 
oppfølgingsrutiner er vesentlige elementer i arbeidet med fristbrudd. Helse Nord RHFs 
arbeid med implementering av regionale prosedyrer for bruk av Fritt sykehusvalg er 
også et viktig bidrag.   
 
Brystrekonstruksjon   
Målet er redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon 
for pasienter med brystkreft. Vi ser effekt av tiltakene innført i 2013. Ventelister er i 
betydelig grad fjernet eller redusert. 
  
Nasjonal pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetskampanjen satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Tiltakspakker inngår 
som en del av sykehusenes ordinære aktivitet, og resultatene følges opp i ledelseslinjen. 
Arbeidet med spredning av innsatsområdene er krevende, og det går sakte i 
helseforetakene.    
    
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
Pasientsikkerhetsprogrammet har som mål at helseforetakene skal gjennomføre og 
følge opp pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i 2014. Undersøkelsen oppnådde en 
svarprosent på 74,2 % i hele foretaksgruppen. 
 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå   
Generelt arbeides det i helseforetakene kontinuerlig med å øke aktiviteten innen 
psykisk helsevern. Nordlandssykehuset HF fortsetter arbeidet med 
moderniseringsprosjektet som ble igangsatt 2011/2012. Helgelandssykehuset HF viser 
til en vekst på 6 % innen polikliniske konsultasjoner for voksne. Finnmarkssykehuset 
HF viser til arbeid med omorganisering for å gjennomføre en utbygging av DPS-ene, 
som er i tråd med krav om akuttjenester gjennom døgnet, ambulante tjenester, 
poliklinikk og døgnbehandling. Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til en vekst i 
den polikliniske aktiviteten 
 
  

1 HOS-prosjektet er det mest omfattende prosjektet i Helse Nord FIKS. Målet for prosjektet er primært 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. 
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Aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling  
Finnmarkssykehuset HF er det eneste helseforetaket som rapporterer månedlig på 
aktivitets- og de nye kvalitetsindikatorene. I tillegg rapporterer våre private 
avtalepartnere Sigma Nord, Fossumkollektivet og Manifestsenteret månedlig på 
indikatorene. Helgelandssykehuset HF gir i tilsvar til Helse Nord at de vil starte 
rapportering fra juni 2014. 
 
Bruk av tvang  
Det er kun sykehusavdelingen ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF som er godkjent for bruk av tvungent psykisk helsevern med 
døgnopphold. Det foregår likevel mye arbeid for å redusere bruk av tvang både ved 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.   
 
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Helse Nord har ikke oppnådd målet. Andelen pasienter med tykktarmskreft som starter 
opp behandling innen 20 dager ligger uforandret på 45,7 %. Det er forskjellige årsaker 
til dette. Til dels er det små tall hvor variasjoner gir stort utslag, til dels har det vært 
medisinske grunner. Den største utfordringen ligger i Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø og skyldes manglende operasjonskapasitet. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
Andelen pasienter behandlet innen 20 dager ligger over landsgjennomsnittet i Helse 
Nord, men målet er ikke nådd.  
 
De viktigste utfordringene er: Manglende PET-kapasitet, manglende EBUS2-kapasitet, 
lungepakke ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus, kapasitet CT, veiledet biopsi 
og pasientbestemte utsettelser. Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak.   
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager  
Nordlandssykehuset HF oppnår målet. Andelen pasienter som starter opp behandling 
innen 20 dager ligger på 90 %.  Universitetssykehuset Nord-Norge HF har fortsatt store 
utfordringer. Disse er knyttet til ventetidene på kirurgisk behandling. Utbygging av 
operasjons- og intensivkapasiteten er det langsiktige tiltaket. Mer kortsiktig er 
gjennomgang av pasientforløp og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging tiltak som 
iverksettes. Pasientene prioriteres med hensyn til operasjonskapasiteten. Nye tall fra 
siste tertial viser at tiltakene virker. I første halvdel av 2014 har andelen pasienter som 
har startet opp behandling innen 20 dager økt til 60 %. 
  
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer over halvparten av økningen i 
foretaksgruppen. Økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen 
administrasjon og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere, driftsteknisk og forskning. 
Innenfor stillingsgruppene pasientrettede stillinger (pedagoger, terapeuter og lignende) 
og helsefagarbeidere har det vært en reduksjon. 
 
 

2 EBUS: ultralydbronkoskop 
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2014 ble drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 5. juni 2014 med følgende 
enighetsprotokoll: 
 
1. Partene tar presentasjonen om den overordnede situasjonen for aktivitet, kvalitet og 

økonomi til orientering. 
 
2. Partene ber om at nasjonale kvalitetsindikatorer får høy prioritet fremover. Tiltak som 

iverksettes, må preges av gode prosesser i nært samarbeid med tillitsvalgte og 
vernetjenesten. 

 
3. Partene er enige om at det i større grad må jobbes på tvers av helseforetaksgrensene 

og i nært samarbeid med avtalespesialister i regionen for å redusere ventetider og 
unngå fristbrudd. 

 
Brukermedvirkning 
Tertialrapport nr. 1-2014 vil bli behandlet i det Regionale brukerutvalget i Helse Nord 
RHF, den 12. juni 2014. Protokollen fra møtet i det Regionale brukerutvalget vil bli 
ettersendt/lagt frem ved møtestart. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 6. juni 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 1-2014 
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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter og vårt formål, pasientbehandling. Tertialrapporten er en 
viktig del av den totale styringen for å nå våre mål. Figur 1 illustrerer sammenhengen 
mellom våre plandokumenter. 
 

 
Figur 1 Tertialrapportens sammenheng i Helse Nord 
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1 Om rapporten 
Tertialrapportene for 2014 er en del av tertial- og årlig melding for 2014. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport 4-2014 og 
virksomhetsrapport 8-2014.   
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF på de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 1.tertial 2014.   
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene 
skal inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Helsenorge.no er brukt som kilde til flere av kvalitetsindikatorene vist i denne 
rapporten.  
 
I tidligere tertialrapporter har indikatorer som epikrise ved utskrivning, 
korridorpasienter, sykehusinfeksjoner og fritt sykehusvalg vært behandlet. For status på 
disse indikatorene samt noen utvalgte indikatorer henvises til styresak 61-2014 
Nasjonale kvalitetsindikatorer – presentasjon av resultater og vurderinger av 
enkeltområder. 
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1.1 Sammenstilling av indikatorer 
 

Tabell 1 Sammenstilling av somatiske indikatorer 3.tertial 2013. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

HLSH HF HF HF NLSH HF UNN HF
Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Best 15 10 5 10 6 7 5 19
Verst 5 11 11 10 11 12 10 4

Tall for 3. tertial 2013 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse 

Finnmark HF
Nordlandsyk

ehuset HF

Universitetss
ykehuset 

Nord-Norge 
HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Hele landet

Somatisk helse  

Pasienter med blodpropp i hjernen som 
får trombolysebehandling

100 % 9,1 27,3 16,3 5,0 10,9 10,6 19,8 18,6 17,3

Epikrisetid ved utskriving 100 % 80,1 75,5 82,4 78,2 0,0 79,3 87,2 83,6 85,2

Korridorpasienter 0 % 0,5 0,8 1,4 2,3 0,6 1,7 1,4 1,8 1,4

Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 6,3 10,0 10,4 4,2 6,0 6,8 5,9 5,6 5,9

Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 100,0 87,9 95,1 94,6 92,3 94,5 91,4 94,0 92,3

Individuell plan for barnehabilitering 100 % 20,3 39,8 32,6 89,2 30,3 47,6 29,6 32,8 31,0

Keisersnitt 15 14,9 13,7 16,2 20,6 17,4 17,6 17,9 12,5 16,6

Fødselsrifter 0 %

Sykehusinfeksjoner 0 % 3,2 2,7 m.d. 6,1 5,1 5,0 4,7 6,2 5,1

Startet behandling av brysktkreft innen 
20 arbeidsdager

100 % m.d. m.d. 90,6 47,3 76,4 64,1 68,1 57,3 66,9

Startet behandling av lungekreft innen 
20 arbeidsdager

100 % m.d. 42,9 55,0 55,6 39,8 53,7 31,5 58,4 40,8

Startet behandling av tykktarmskreft 
innen 20 arbeidsdager

100 % 37,5 33,3 54,2 43,8 58,5 45,7 53,8 66,9 56,1

Oppdaterte ventetider på fritt 
sykehusvalg (fysisk helse)

100 % 87,5 74,5 79,6 77,5 98,0 79,7 77,2 93,8 85,4

Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 1,0 1,4 0,9 1,0 0,0 1,3 1,0 1,2 0,6 1,1

Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 67,9 79,5 78,2 86,4 78,4 80,3 79,8 75,0 78,7

Fristbrudd for pasienter på venteliste - 
somatisk helsetjeneste

0 % 3,3 1,8 5,6 4,5 3,5 4,3 5,4 0,8 3,8

Fristbrudd for pasienter som har 
startet helsehjelp - somatisk 

0 % 5,7 8,3 7,4 9,1 6,7 7,8 7,7 4,5 6,8

Erfaringer med fødsel- og 
barselsomsorgen

 

Amputasjoner blant diabetespasienter 0 % m.d. m.d. m.d. m.d. 2,0 2,1 2,5 1,9 2,3

Ingen tall gjelder til 2013

Ingen tall gjelder til 2013
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Tabell 2 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 3.tertial 2013. Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  
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2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll 
Kravet er at helseforetakene skal gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.    

 
Internkontroll   
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 Universitetssykehuset Nord-Norge HF (UNN), Finnmarkssykehuset HF 
og Nordlandssykehuset HF (NLSH) har styrebehandlet ledelsens gjennomgang vår 2014. 
Helgelandssykehuset HF og Sykehusapotek Nord HF legger frem ledelsens gjennomgang 
for sine styrer juni.  
 
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 fire hovedområder for 
risikostyringen for 2014, med underliggende delmål: 
 
• Pasientbehandlingen 

o Ansvar for de ulike trinn i pasientforløp er definert 
o Virksomhetsstyringen er i tråd med pasientsikkerhetsprogrammet   
o Gjennomsnittlig ventetid skal være under 65 dager 

• Organisasjon og personell 
o Rekruttere, utdanne og beholde riktig kompetanse i alle ledd 
o Samhandlings- og endringskompetanse i alle ledd 

• Investeringsplan 
o Medvirke til at FIKS2-prosjektet blir gjennomført. 
o Kontroll på store parallelle byggeprosjekter 

• Økonomi 
o Rette aktiviteten inn mot prioriterte områder 
o Omstille virksomheten for å møte de fremtidige kapitalkostnadene 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har gjennomført risikovurdering og 

1 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte krav (mål) til kvalitet.   
2 FIKS: Felles innføring av kliniske systemer 
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rapportert de fire identifiserte hovedmålene pr. 1. tertial 2014 til Helse Nord RHF.  
Helgelandssykehuset og Sykehusapotek Nord er i prosess og vil rapportere til Helse 
Nord RHF medio juni. UNN har prioritert omstillingsprosesser. Helseforetaket har 
utarbeidet suksesskriterier og legges frem for ledermøte før sommerferieavviklingen. 
Helseforetaket rapporterer til 2. tertial.  

 
2.2 Innkjøp       
Omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer      
Foretaksgruppen har som krav om i løpet av 2014 å ha nådd delmål om totalt 1 milliard 
kroner i omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i 
krav om å utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av 
omsetningen av denne milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN(50 %), NLSH(30 %), 
Helgelandssykehuset (10 %) og Finnmarkssykehuset(10 %).  

 
Alle HF-ene har levert planer. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset vil etter 
RHF-ets oppfatning ikke nå målsettingen for 2014 med de planer og prognoser som 
foreligger pr. nå. De nevnte helseforetakene har heller ikke beskrevet i tilstrekkelig grad 
hvordan målet skal nås. Nordlandssykehuset regner med å nå omsetningsmålet ved 
bruk av 3 forskjellige systemer.  UNN er i henhold til plan. 

 
Det er verdt å merke seg at større innkjøp og investeringer kan føre til positive 
kortvarige utslag på registrert omsetning. Det er derfor nødvendig å overvåke stabilitet i 
registrert omsetning over tid. 

 
NLSH har i de senere år har i de senere år gjort en større del av kjøpene som gjelder 
teknisk og medisinteknisk i fagsystemene Portico og Merida, samt at avtaledekningen 
har falt markant for de kjøpene som gjennomføres igjennom innkjøpssystemet 
Clockwork (CWL). For Portico, Merida og Clockwork regner Nordlandssykehuset med å 
nå målet på 300 millioner kroner i løpet av 2014. Utfordringen til Nordlandssykehuset 
blir, ved å bruke tre forskjellige systemer for innkjøp, å dokumentere at kjøp igjennom 
skjer i henhold til gjeldende avtaler og å sammenstille statistikk for bruk ved bla. 
kategoristyrt innkjøp, samt håndtering av avtaleforvaltning.  
 
Avtaledekning på kjøp gjort i innkjøpssystemet, CWL pr 1. tertial 
Finnmarkssykehuset har 40 % dekning på kjøp gjort i CWL, NLSH har 31 % (opp fra 10 
% tredje tertial 2013). Helgelandssykehuset har 31 % og UNN har 63 %  
Samlet har Helse Nord en andel på 52 % pr. 1.tertial 2014.  
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3 Tilgjengelighet og brukerorientering  
  
Ventetider og fristbrudd.  

 
Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra april 2013 til 
mars 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – april 2014 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister.   
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Figur 4 Antall nyhenviste i perioden januar 2013 - april 2014. Kilde: Norsk pasientregister.   
 

 
Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd i perioden april 2013 – april 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
Figur 6 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp3. April 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

3 Fristbrudd inkluderer henvisninger hvor:   
- pasienten er tatt til behandling i perioden, hvor den medisinsk satte fristen er overskredet  
- pasienter som ved utgangen av perioden venter på behandling, og den medisinsk satte fristen er 

overskredet 
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Figur 7 Brudd på vurderingsgarantien for barn og unge under 23 år med psykiske og rusrelaterte lidelser. 
April 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
Figur 8 Fristbrudd pr. helseforetak i Helse Nord for perioden oktober 2012 til april 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister.  
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Figur 9 Andel fristbrudd for perioden januar 2011 til april 2014. Kilde: Norsk pasientregister   
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial for hele region er 73 dager.  
Resultater i april måned viser at region har gjennomsnittlig ventetid på 71 dager. Tre av 
helseforetakene er innenfor styringskravet, mens UNN har en gjennomsnittlig ventetid 
på 79 dager. Også for UNN er dette et bedre resultat sammenlignet med samme periode i 
fjor.   
 
Helse Nord RHF jobber med å skaffe og analysere data om ventetid på lavest mulig 
organisatorisk nivå i helseforetakene. Med slik datagrunnlag blir styringsinformasjon 
mest mulig relevant for dialog med helseforetakene og iverksetting av tiltak. HOS-
prosjektet har publisert 22 prosedyrer for ventetid og fristbrudd, og disse er under 
implementering. Som følge av dette er prosedyrer fra det regionale fristbruddprosjektet 
under revisjon og implementeringsplan er under utarbeidelse. Implementering av 
prosedyrer for bruk av Fritt sykehusvalg skal prioriteres da tjenestens potensial ikke 
brukes optimalt i region. For UNN er den største prioritering å få ned antall 
langtidsventende, utvikle god og oppdatert styringsinformasjon for ledere og utnytte 
kapasiteten mer optimalt gjennom aktivitetsbasert bemanningsplan.    
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd i region. Gjennomsnitt for hele regionen i 
første tertial er 7,3 %. Resultat i april viser at Helse Nord ligger på 5 %.  Selv om ingen av 
helseforetak har nådd kravet, er utviklingen signifikant positivt ved slutten av første 
tertial 2014. Resultater i april 2014 viser at Finmarkssykehuset ligger lavest på 2 % og 
NLSH høyest på 7 %. NLSH har bedre resultat i april sammenlignet med januar da NLSH 
hadde 12 %.  
 
Region har største utfordring innen somatikk, spesielt i poliklinikker som har ansvar for 
83 % av totale fristbrudd i region i april måned. NLSH har største utfordringer i 
medisinsk klinikk, og det meldes om kapasitetsproblemer som hovedårsaken til 
fristbrudd.  For å unngå fristbrudd aksepteres innleie der det er mulig og nødvendig. 
NLSH på lik linje med øvrige helseforetakene jobber med implementering av prosedyrer 
som sikrer riktig oversikt og god oppfølging.  
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Implementering av regionale prosedyrer i regi av HOS-prosjektet i Helse Nord FIKS for å 
komme frem til beste praksis, og implementering av reviderte fristbruddprosjekt 
prosedyrer er et viktig bidrag for å unngå fristbrudd. Dette fordi riktige registreringer i 
EPJ-systemer, riktige rapporter for oppfølging samt oppfølgingsrutiner vesentlige 
elementer i arbeid med fristbrudd. HN RHF arbeid med implementering av regionale 
prosedyrer for bruk av Fritt sykehusvalg også er et viktig bidrag.   
 
Brystrekonstruksjon   
Målet er redusert ventetid, økt kapasitet og god kompetanse innen brystrekonstruksjon 
for pasienter med brystkreft   
 
Vi ser og effekt av tiltakene innført i 2013. Ventelister er i betydelig grad fjernet eller 
redusert.  
 

 
Tabell 3 Oversikt over metode, antall pasienter og tid på venteliste og forventet antall operasjoner i 2014.   
 
Pasientreiser   
Alle 18 pasientreisekontorene i Norge har en topp i saksbehandlingstiden ved årsskiftet 
og hvor det til dels er store restanser. Denne opphopningen skyldes tildels ferieavvikling 
på pasientreisekontorene, men også at pasientene samler opp reiseregninger og sender 
dem inn like før jul. Har derfor valgt å se bort ifra denne toppen i de første ukene etter 
nyttår i oppfølgingen. Dette er en problematikk det jobbes med i forhold til det nasjonale 
prosjektet ”Mine pasientreiser”, hvor man ser på ordningen for å forenkle 
reiseoppgjøret. 
 
UNN og Nordlandssykehuset oppnådde ikke målsetningen for første kvartal 2014(pr 
uke 12). For Nordlandssykehuset er utviklingen positiv og de tiltak som ble iverksatt for 
å nå målet i siste del av kvartalet har hatt effekt. UNN vil leie inn arbeidskraft fra 
pasientreiser ANS, slik at de oppnår to ukers saksbehandlingstid innen utgangen av juni 
2014. 
 
Helgelandssykehuset var stort sett innenfor kravet i 1. kvartal, men vi ser en negativ 
utvikling som må følges opp fremover. 
 
 

Helseforetak/ 
Behandlingssted Operasjonsmetode

Antall 
pasienter 

på 
venteliste

Ventetid 
(Antall 
uker)

Forventet antall 
operasjoner 2014 måltall Kommentar

Protese 19 77 ca 20 Sekundærrekonstruksjoner og BRCA. 
Eget vev 31 77 25 DIEP, LD og TAP-lapp

Uavklart 79 40
Dette er korreksjonsoperasjoner, sekundæroperasjoner. 
Noen var påpbegynt i 2010, og er fremdeles ikke 
ferdigbehandlet. 

Protese 0 0 30
Eget vev 0 0 ikke aktuelt

Uavklart 0 0 ikke aktuelt

Protese 0 0 ikke aktuelt
Eget vev 0 0 ikke aktuelt
Uavklart 0 0 ikke aktuelt
Protese 0 4 30
Eget vev 0 0 ikke aktuelt
Uavklart 0 0 ikke aktuelt

Ved NLSH utføres kun rekonstruksjon med protese. 
Pastikkirurg fra UNN (på deltid) sammen med egne  
mammae/endokrin-kirurger ivaretar denne 
virksomheten.  Det er  per tiden ingen ventelister. 

Ved Helgelandssyekhuset utføres kun rekonstruksjon 
med protese.

UNN HF 

NLSH

Helse Finnmark 
HF

Helgelands-
sykehuset HF

13 
 Styremøte i Helse Nord RHF 

18. juni 2014 - sakspapirer
side 138



 
Figur 10 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
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4 Kvalitet og pasientsikkerhet    
4.1 Pasientsikkerhet  
 
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram       
Pasientsikkerhetskampanjen satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Oppdragsdokumentet 
2014: Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en dels av sykehusenes 
ordinære aktivitet og resultatene følges opp i ledelseslinjen. Arbeidet med spredning av 
innsatsområdene er krevende, og det går sakte i helseforetakene.    
 

Tabell 4 spredningsdiagram som viser status for implementering av tiltakspakker i Helse Nord pr mars 2014. 
Diagrammet er forklart nærmere under.  

Innsatsområdet er ikke relevant for denne enheten 
Avdelingen har verken implementert tiltak eller målinger 
Tiltakspakken er iverksatt på en eller flere enheter. 
Avdelingen har implementert tiltak og målinger, og forbedring er påvist for prosess og/eller 
resultat i Extranet. 
Regional kompetansetjeneste for klinisk pasientsikkerhet gjennomfører videomøter 
med programledere for alle helseforetakene i regionen. Her gjennomgås ulike tema 
innenfor pasientsikkerhet, implementering av tiltakspakker, utfordringer og erfaringer. 
Dette arbeidet vil fortsette.  
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Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen 
Pasientsikkerhetsprogrammet har som mål at helseforetakene skal gjennomføre og følge 
opp pasientsikkerhetskulturundersøkelsen i 2014 (PSKU) Denne ble gjennomført i Helse 
Nord i mars og april 2014. Det ble oppnådd en svarprosent på 74,2 % i hele 
foretaksgruppen, da med følgende resultater for hvert helseforetak:   

 
Tabell 5 Pasientsikkerhetsundersøkelse utført i Helse Nord i perioden 17.3.2014 – 30.4.2014 
 
Med et resultat på godt over 70 %, som var kravet fra pasientsikkerhetsprogrammet og 
oppdragsdokumentet, kan vi si at resultatene er valide og gjenspeiler kulturen i våre 
helseforetak. I juni blir rapportene med resultatene etter PSKU ferdigstilt. Disse 
rapportene er laget ut fra hva de ansatte har svart på hvert spørsmål, og vil kunne gi et 
bilde av tre ulike tema: Sikkerhetsklima, arbeidsklima og ledelsesfokus.  Rapportene 
lages til hver enhet (dersom 10 respondenter eller mer har besvart ved enheten), 
avdeling, klinikk, helseforetak. Rapportene vil bli sendt ut til hvert helseforetak, til bruk i 
forbedringsarbeid. Hver enkelt enhet skal gjøre en tverrfaglig drøfting av resultatene for 
å finne frem til forbedringsområder og tiltak, og iverksette disse. Resultatene vil også bli 
sammenlignet med resultatene fra samme undersøkelse som ble gjort i 2012. I ordinære 
rapporteringsrutiner skal det fremkomme om resultatene fra 
pasientsikkerhetskulturundersøkelsen er bearbeidet og hvilke konkrete tiltak som er 
iverksatt.  
 
 
 
 
 
  

Helsefortekat
             
Antall 

utsendte Antall svar
Andel 
svar

NLSH        2 753          2 211 80,3 %
UNN        4 589          3 300 71,9 %
Finnmarkssykehuset        1 154              822 71,2 %
Helgelandssykehuset        1 217              873 71,7 %

Helse Nord        9 713          7 206 74,2 %
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4.2 Pasientbehandling  
4.2.1 Psykisk helsevern og rus   
 
Andel vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå     
Sikre at det er høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk 
på regionnivå. Det legges til grunn at veksten innen psykisk helsevern skjer ved 
distriktspsykiatriske sentre (DPS) og innenfor psykisk helsevern for barn og unge. DPS 
skal bygges ut og utrustes til å ta ansvar for gode akuttjenester gjennom døgnet, 
ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling, slik at befolkningens behov for 
vanlige spesialisthelsetjenester er dekket. Veksten måles blant annet gjennom endring 
av kostnader, ventetid og aktivitet.  
 
Generelt i helseforetakene arbeides det kontinuerlig med å øke aktiviteten innen psykisk 
helsevern.  
 
NLSH fortsetter arbeidet med moderniseringsprosjektet som ble igangsatt 2011/2012. 
Programmet skal bidra til oppfyllelse av målsetningene for dette området. Konkret i 
2014 arbeider helseforetaket med å øke produktiviteten spesielt ved poliklinikkene i 
klinikken samt å rekruttere spesialister til de ambulante akutt teamene. Akutteam er 
etablert ved samtlige tre DPS, og Salten DPS har kommet i gang med utvidet åpningstid. 
NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen har ambulante team, men så langt er det for få ansatte 
til at åpningstiden kan utvides ut over normal arbeidstid. NLSH Vesterålen har 
beredskap 24/7 fra overlege/LIS i vakt, mens Lofoten benytter legetilbudet ved 
Medisinsk avdeling ved behov for ø-hjelp. NLSH Lofoten har mulighet for å konsultere 
NLSH Vesterålen DPS for innleggelser der. Klinikken vurderer også telemedisinske 
løsninger for vaktberedskap jamfør prosjektet ”Desentralisert Vaktsamarbeid” ved bruk 
av videokonferanse ”DeVaVi”. 
 
Helgelandssykehuset viser til en vekst på 6 % innen polikliniske konsultasjoner for 
voksne. For PHBU vises det til en økning på hele 44,8 % i forhold til samme periode for 
2013.  I forhold til tiltak er det utviklet ny styringsrapport innenfor psykiatrien som 
tiltak for bedre oppfølging og kontroll innenfor blant annet aktivitet og ventetid. 
Ambulante akutteam er i drift på alle enhetene.  
    
Finnmarkssykehuset viser til arbeid med omorganisering for å gjennomføre en 
utbygging av DPS-ene, som er i tråd med krav om akuttjenester gjennom døgnet, 
ambulante tjenester, poliklinikk og døgnbehandling. Det er laget en plan for 
omorganiseringen. Deler av omorganiseringen har allerede startet med at døgnpost 
Jansnes legges ned, samtidig med at ambulant akutteam er i ferd med å etableres i DPS 
Vest-Finnmark. 
 
UNN viser til en vekst i den polikliniske aktiviteten.  
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Aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) 
Finnmarkssykehuset er det eneste helseforetaket som rapporterer månedlig på 
aktivitets- og de nye kvalitetsindikatorene. I tillegg rapporterer våre private 
avtalepartnere, Sigma Nord, Fossumkollektivet og Manifestsenteret månedlig på 
indikatorene. Helgelandssykehuset gir i tilsvar til Helse Nord at de vil starte 
rapportering fra juni 2014 
 
Funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.4    
Sykehusavdelingene ved UNN og NLSH viser til reduksjon av sengekapasitet over år. 
Dette er gjort samtidig som DPS-ene er styrket. 
 
Bruk av tvang   
Det er kun sykehusavdelingen ved UNN og NLSH som er godkjent for bruk av tvungent 
psykisk helsevern med døgnopphold. Det foregår likevel mye arbeid for å redusere bruk 
av tvang både ved Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.   
 
UNN har utarbeidet en handlingsplan for økt frivillig behandling i psykisk helsevern, 
som ble godkjent av styret for UNN i februar 2014. Planen er under implementering i 
begge de psykiatriske klinikkene ved UNN.  Det er arrangert fagdager om riktig og 
redusert bruk av tvang, og det arbeides med en rekke prioriterte tiltak. Det gjøres tiltak 
for å sikre nødvendige støttefunksjoner. Flere tiltaksområder i planen er gjennomført.  
 
NLSH har utarbeidet en lokal plan for riktig og redusert bruk av tvang er utarbeidet og 
behandles av styret i helseforetaket juni 2014. 
 
Finnmarkssykehuset har utarbeidet en lokal plan som er oversendt Helse Nord RHF vår 
2014. De har laget en plan for omorganisering av klinikk psykisk helsevern og rus. Deler 
av planen er allerede iverksatt. I tillegg til å bygge opp tre APATeam vil klinikken innføre 
bakvaktsordning hvor lyd/bilde brukes, jf. ”DeVaVi”, som tiltak for bl.a. reduksjon i bruk 
av tvang.   
 
Helgelandssykehuset har startet opp arbeidet med en lokal plan. Etablerte tiltak er: 
ambulant akutteam, brukerstyrte senger, DBT (dialektisk atferdsterapi), etablering av 
flere krise-/akuttplasser og en videreføring av arbeidet med å bruke nasjonale 
retningslinjer ved selvmordsrisikovurdering.    
 
Rusteam   
Foretakene i gruppen har et krav om å opprette rusteam ved samtlige DPS, og styrke 
kompetansen innen rusbehandling. Rusbehandling skal integreres i psykisk helsevern.   

 
UNN har ikke etablert egne rusteam ved klinikkens DPS-er. Klinikken har imidlertid 
russtillinger ved SPH Ofoten og SPH Sør-Troms. Rusproblematikk behandles i alle DPS. 
Det vil fra høsten 2014 bli igangsatt et arbeid knyttet til styrking av DPS-ene på 
rusområdet i forlengelsen av LUO-evalueringen5 og vedtatte organisasjonsløsninger. 

4 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
5 Langsiktig omstilling og utvikling ved UNN 
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NLSH har opprettet rusteam ved alle tre DPS. For NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen 
inngår disse som en del av psykisk helsevern for voksne. Ved NLSH Bodø er rusteamet 
en egen enhet med enhetsleder. 
 
Finnmarkssykehuset har opprettet rusteam ved samtlige DPS-er, som er en del av plan 
for omorganisering av psykisk helsevern og rus. DPS Vest-Finnmark har allerede et 
rusteam i Alta. SANKS/DPS Midt-Finnmark har et psykiatrisk ungdomsteam. Dette skal 
organiseres sammen med ruspoliklinikken ved Finnmarksklinikken. Alle tre ambulant 
akutteam skal ha rusfaglig kompetanse.  Det vil bli opprettet to rusteam.  Et i 
Hammerfest og et i Kirkenes, men det vil ikke skje inneværende år. 
 
Helgelandssykehuset har etablert russtillinger ved samtlige poliklinikker, tilbudet er 
integrert i den øvrige virksomheten. 
 
 
4.2.2   Somatikk 

 
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 6 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 3.tertial 2013.. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord har ikke oppnådd målet. Andelen pasienter med tykktarmskreft som starter 
opp behandling innen 20 dager ligger uforandret på 45,7 %. Det er forskjellige årsak til 
dette. Til dels er det små tall hvor variasjoner gir stort utslag, til dels har det vært 
medisinske grunner. Den største utfordringen ligger i UNN Tromsø og skyldes 
manglende operasjonskapasitet.  
 
Langsiktig er utbygging av operasjon og intensivkapasiteten et tiltak. I mellomtiden 
jobbes det med pasientforløp og aktivitetsbasert bemanningsplanlegging. Også de andre 
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helseforetakene har jobber med pasientforløpene. Helse Nord RHF følger 
helseforetakene tett opp på resultater av denne indikatoren. 
 
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 7 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager i 3.tertial 2013. Kilde: Helsenorge.no 
2)Ut ifra statistisk forsvarlighet kan tallet for behandlingsstedet ikke offentliggjøres. 
 
Andelen pasienter behandlet innen 20 dager ligger over landsgjennomsnittet i Helse 
Nord, men målet er ikke nådd.  
 
De viktigste utfordringene er:  
• manglende PET-kapasitet  
• manglende EBUS-kapasitet  
• lungepakke ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus  
• kapasitet CT veiledet biopsi  
• pasientbestemte utsettelser 
 
Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak. Ved UNN og NLSH er lungepakke er innført. 
Tverrfaglig vurderingsmøte er etablert.  To av UNN sine leger er med i det nasjonale 
arbeidet med pakkeforløp for lungekreftpasienter.  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et prosjekt som skal sikre at en får mer enn 80 % 
innen 20 dager. En felles arbeidsgruppe med deltagelse på tvers av helseforetaket er 
nedsatt, og det arbeides også opp mot Nordlandssykehuset med tanke på telemedisinske 
diskusjonsmøter. Lokale retningslinjer er under utarbeidelse, og forventes ferdigstilt 
innen 1. juli og hvil iverksettes umiddelbart etterpå.  Disse retningslinjene skal deretter 
utprøves ut året, og evalueres innen 31.12.14. Det har vært holdt informasjonsmøter 
med kommuneleger i regionene. 
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Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager Randi S 
Indikatoren viser andel pasienter hvor behandling er startet innen 20 arbeidsdager etter 
at sykehuset mottok henvisning for brystkreft. Målsetting er 80 %.   

 

 
Tabell 8 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager for perioden 3.tertial 2012. Kilde: 
Helsenorge.no 
2)Ut ifra statistisk forsvarlighet kan tallet for behandlingsstedet ikke offentliggjøres. 
(Utføres ikke på HLSH og FIN) 
 
Nordlandssykehuset oppnår målet. Andelen pasienter som starter opp behandling innen 
20 dager ligger på 90 %. 
 
UNN har fortsatt store utfordringer. Disse er knyttet til ventetidene på kirurgisk 
behandling. Utbygging av operasjon og intensivkapasiteten er det langsiktige tiltaket. 
Mer kortsiktig er gjennomgang av pasientforløp og aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging tiltak som iverksettes. Pasientene prioriteres med hensyn til 
operasjonskapasiteten. Nye tall fra siste tertial viser at tiltakene virker. I første halvdel 
av 2014 har andelen pasienter som har startet opp behandling innen 20 dager økt til 60 
%.  
 
Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 
med trombolyse    
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. 
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Figur 11 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011-2013. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Tabell 9 Andel pasienter 18-80 pr innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
(akutt) tredje kvartal 2013. Kilde: Helsenorge.no 
 
I styresak 61-2014 Nasjonale kvalitetsindikatorer, presentasjon av resultater og vurdering 
av enkeltområder framgår det at Helse Nord fikk 10,6 % av pasientene innlagt med akutt 
hjerneinfarkt trombolysebehandling 3. tertial 2013. Det er uendret fra 10,4 % samme 
tertial 2012 og en reduksjon fra 11,9 % fra sist tertial.  
 
Nordlandssykehuset har startet prosjekt ”slagalarm” i Bodø. Målet er å sikre rask 
pasientflyt av pasienter aktuell for trombolyse allerede fra de tar første telefon til AMK. 
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De foreløpige resultatene er lovende og vil forhåpentligvis bedre resultatene ytterligere 
neste tertial.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge mener at det foreligger en feil i NPR-data pga 
manglende koding av trombolysebehandling i DIPS som gir dårligere resultat enn det 
som har vært realitetene. Tall fra det nasjonale hjerneslagregisteret viser at i 2013 fikk 
17 % av pasientene under 80 år trombolysebehandling ved hjerneslag i UNN Tromsø.   
 
Finnmarkssykehuset vil til neste tertialrapport ha gjennomgått måloppnåelsen på 
trombolyseindikatoren. Helseforetaket kommenterer at det er ”små tall” som kan gi 
store utslag. Siste tre år viser andeler 0 % i 2011, 3,5 % i 2012: 3,5 % (3 av 85) og 6,8 % 
i 2013(5 av 74). 3 tertial 2013 har en andel på 27,3 % (3 av 11).  
 
Helgelandssykehuset har i 2013 andeler på henholdsvis 16,7 %, 19,2 % og 9,1 %. Små 
tall gir også her store prosentvise endringer.   
  
 
Regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til protonterapi.   
Arbeidet med regionfunksjon for pasienter som skal til protonterapi er igangsatt og en 
faggruppe er etablert.  
 
Felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter. 
Krav om at UNN tar ansvaret for utarbeidelse av felles regionale prosedyrer. Dette skal 
utføres i samarbeid med de øvrige HF-ene. Arbeidet skal ferdigstilles innen utgangen av 
2014.   
 
Diagnostisk klinikk har ikke kommet i gang med arbeidet med fells regionale 
prosedyrer. Det er planlagt oppstart i løpet av høsten. Mange samtidige oppgaver i 
klinikken er årsaken til at dette ikke kommer i gang tidligere.  
 
Habiliteringstjenesten      
Stillingen er opprettet for å styrke legetjenesten i helseregionen. Bakgrunnen er krav fra 
HOD i oppdragsdokument for 2012. UNN har utlyst overlegestilling, etter at det i 
budsjett for 2014 ble gitt øremerkede midler for stillingen.   
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5 Personell, utdanning og kompetanse  

 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Det vises til Styresak 65-2014 Virksomhetsrapport 4-2014, herunder økningen i 
bemanningen for 1. tertial 2014. 
 
UNN representerer over halvparten av økningen, hvorpå tabellen under gir en detaljert 
oversikt over ulike klinikker og stillingsgrupper. 

 
Tabell 10 Gjennomsnittlig endring månedsverk 1. tertial 2014 versus 2013, UNN  
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen 
administrasjon og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere, driftsteknisk og forskning. 
Innenfor stillingsgruppene pasientrettede stillinger (pedagoger, terapeuter og lignende) 
og helsefagarbeidere har det vært en reduksjon.  
 
Økningen er gjennomgående for de fleste klinikker/områder med hovedvekt innen 
allmennpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri, diagnostikk, drift og eiendom, medisinsk 
klinikk og NST. En reduksjon finner vi ved Kirurgi-, kreft- og kvinnehelseklinikken og 
Rus og spesialpsykiatrisk klinikk.  
 
For 2014 har UNN en planlagt økning i månedsverk for deler av virksomheten. Det 
gjelder økt satsning på kreftplan, fødselsomsorg, operasjonskapasitet, barne- og 
ungdomspsykiatri og innen drift og eiendom. Samlet utgjør dette en planlagt økning på 
ca. 440 månedsverk pr. 1.tertial (gjennomsnittlig 110 pr. måned).  
 
Arbeidet med aktivitetsbasert bemanningsplanlegging (ABP) er planlagt å gi en 
reduksjon på 760 (gjennomsnittlig 190) månedsverk pr. 1.tertial.  
 
Per april har UNN en økning på 559 månedsverk (gjennomsnittlig 140). Dette utgjør en 
differanse iht. plantall på ca. 880 månedsverk (gjennomsnittlig 220) Manglende effekt av 
ABP er årsaken til at månedsverkene ikke er redusert som planlagt. 

Overordnet stillingsgruppe

ORG3ORGENHET_ID_NM
Adm og 
ledelse

Pasientrettede 
 stillinger

Leger Psyk Spl Helsefag Diagn Drift/tekn Ambu Forskn
SUM

AKUTTMEDISINSK KLINIKK(10) 2 -1 0 0 -1 0 0 4 -2 0 3
ALLMENNPSYKIATRISK KLINIKK(20) 5 0 -2 8 4 0 0 3 0 0 17
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN(17) 2 3 4 4 2 -1 1 -1 0 2 17
BYGGEPROSJEKTER(71) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
DIAGNOSTISK KLINIKK(30) 4 3 5 0 1 -1 4 -1 0 2 17
DIREKTØREN(50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DRIFTS- OG EIENDOMSSENTERET(45) 4 -2 0 0 0 0 0 11 0 0 13
DUMMY - ARBEIDSFORHOLD UTEN ENHET(999999) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAG- OG FORSKNINGSSENTERET(54) 3 0 -1 0 -1 0 0 0 0 3 5
FELLESINNTEKTER/-KOSTNADER(62) 1 -2 -7 0 -1 0 0 0 0 0 -9
HJERTE- LUNGEKLINIKKEN(13) 2 -5 4 0 -2 -4 0 0 0 1 -3
HR-SENTERET(58) -1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
KIRURGI-, KREFT- OG KVINNEHELSEKLINIKKEN(12) 3 -2 6 0 -9 -12 1 -4 0 1 -16
KOMMUNIKASJONSSENTERET(56) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LONGYEARBYEN SYKEHUS(11) 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 -2
MEDISINSK KLINIKK(15) 3 4 4 0 19 11 0 2 0 -1 43
NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN(40) 6 -6 -1 0 0 1 0 1 0 13 15
NEVRO- OG ORTOPEDIKLINIKKEN(14) -3 3 10 0 0 -1 0 0 0 0 9
OPERASJONS- OG INTENSIVKLINIKKEN(18) 1 0 2 0 14 0 0 7 0 0 25
REHABILITERINGSKLINIKKEN(16) 4 -6 3 0 8 0 0 0 0 0 9
RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK(21) -4 -15 -4 1 0 -4 0 -3 0 -1 -30
ØKONOMI OG ANALYSESENTERET(60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 36 -27 22 13 35 -10 5 20 -2 22 114
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Bedre plantall for både faste og variable månedsverk vil inngå i 
virksomhetsplanleggingen for 2015, og gi grunnlag for analyse på klinikk- og 
stillingsgruppenivå..  
 
Andel deltid 
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom 
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset enn helseforetakene lenger nord i 
regionen. 
 
Arbeidet med heltidskultur er langsiktig arbeid. Trenden 1. tertial 2014 er at andelen 
deltid går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Se årlig melding 2013 for 
nærmere informasjon om regionale/tiltak som pågår/planlegges. 
 

 
Figur 12 Andel deltid fastansatte pr. helseforetak, 1. tertial 2014 
 
Andel deltid varierer stort, stillingsgruppene imellom. Se graf under. 
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Figur 13 Andel deltid for utvalgte stillingsgrupper i Helse Nord, 1. tertial 2014 
 
Helsefagarbeidere/hjelpepleiere er den stillingsgruppen som skiller seg ut med en langt 
høyere andel deltid enn øvrige grupper. Denne gruppen har også høyest 
gjennomsnittsalder og sykefravær. Se styresak 67-2014/3 Redusert sykefravær – 
kunnskapsgrunnlag og gevinster for nærmere informasjon. 
 
Sykepleiere og andre pasientrettede stillinger har også høyere andel deltid enn 
gjennomsnittet på ca. 25 %.  

 
5.1 Helse, miljø og sikkerhet 
Gjennom Oppdragsdokumentet 2014 er det stilt krav om at helseforetakene utarbeider 
måltall og handlingsplaner for å redusere sykefraværet. Fristen for dette var 1.april 
2014. 

 
Helseforetakene har utarbeidet dette og enkelte ferdigstiller strategien i mai/juni 2014 
for innarbeiding av nye bestemmelser knyttet til IA-avtalen. Under vises en oversikt 
over måltallene. For handlingsplaner og tiltak vises til styresak 67-2014/3 Redusert 
sykefravær - kunnskapsgrunnlag og gevinster 
 

 
Tabell 11 Måltall sykefravær 2013 i Helse Nord 
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8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %

Måltall 7,0 % 8,4 % 7,5 % Ca. 6,0 % Maks 5,0 %
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