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Formål/sammendrag 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2014 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøte, den 2.oktober 
2014 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for andre tertial 2014, jf. styresak 103-2014 
Virksomhetsrapport nr. 8-2014. 
 
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. 2-2014. 
 
Risikostyring og internkontroll 
Helseforetakene gjennomfører ledelsens gjennomgang og begynner å få metodikken 
risikostyring inn 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 andre tertial for hele region er 70,7 
dager. Det er Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut og er innenfor styringskrav 
med gjennomsnittlig ventetid på 58,5 dager. Både Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redusert gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med samme periode i fjor.   
 
Helseforetakene har ulike utfordringer i forhold til styringskrav. Helseforetakene har 
identifisert fagområder med ventetid utover 65 dager, og jobber med å få løst 
problemer. Det er også identifisert at det er mange langtidsventende, og arbeid for å 
redusere antall langtidsventende vil medføre at ventetid på sikt går ned.   
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd i region. Gjennomsnitt av andel 
fristbrudd for hele regionen i andre tertial er 6,6 %. Resultat i august 2014 viser at 
Helse Nord ligger på 7,7 %.  Selv om ingen av helseforetakene har nådd kravet, er 
utviklingen regionalt positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen til 
helseforetakene varierer. Finnmarkssykehuset HF skiller seg ut, og ligger lavest også i 
august med 1,3 %. 
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Nasjonal pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet 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.    
    
Andel pasienter med tykktarmkreft som får behandling innen 20 virkedager   
Helse Nord har ikke oppnådd målet, men ligger over snittet for landet som er 58,6 %. 
Sammenlignet med 2013 hvor Helse Nord totalt hadde 51 %, er andelen pasienter med 
tykktarmskreft som starter opp behandling innen 20 dager pr. 1. tertial på 62,7 %. Det 
er forskjellige årsaker til manglende måloppnåelse. Til dels er det små tall hvor 
variasjoner gir store utslag, og den største utfordringen har Universitetssykehuset 
Nord-Norge Tromsø grunnet begrenset operasjonskapasitet. Utbygging av operasjons- 
og intensivkapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er langsiktige 
konkrete tiltak. I mellomtiden arbeider de med pasientforløp og aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging. Også de andre helseforetakene arbeider med pasientforløpene. 
Helse Nord RHF følger helseforetakene tett opp på resultater av denne indikatoren. 
 
Andel pasienter med lungekreft som får behandling innen 20 virkedager   
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager 52,7 %. Det er over 
landsgjennomsnittet som er 38 %, og dette er en positiv utvikling fra 2013 hvor andelen 
var 50,8 %.  
 
De viktigste utfordringene for å nå målet er:  
• manglende PET-kapasitet  
• lungepakkeforløp er ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus  
• pasientbestemte utsettelser 
 
Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF er lungepakke innført. Tverrfaglig vurderingsmøte er etablert.  
To av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs leger er med i det nasjonale arbeidet med 
pakkeforløp for lungekreftpasienter.  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et prosjekt som skal sikre at en får en andel 
pasienter på mer enn 80 % innen 20 dager. Samarbeidet med Nordlandssykehuset HF 
er intensivert med ukentlige MDT1- møter.  Lokale retningslinjer er utarbeidet og under 
implementering. Det har vært avholdt informasjonsmøter med kommuneleger i 
regionene med informasjon om de fremtidige pakkeforløpene innenfor fagområdet. 
 
Andel pasienter med brystkreft som får behandling innen 20 virkedager  
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager 63,8 %. Dette er en 
negativ utvikling fra 2013 hvor andelen var 69,7 %. Snittet for landet er 53,9 %. 
Nordlandssykehuset HF har en markant nedgang sammenlignet med 2013 fra 86,3 % til 
71,4 %. Nordlandssykehuset HF har ikke klart å identifisere hva som ligger til grunn for 
denne reduksjonen. De har ikke ventetid ved brystdiagnostisk senter. 

1 MDT: Multidisiplinære team 
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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 begynner å virke. I første halvdel av 2014 har 
andelen pasienter som har startet opp behandling innen 20 dager økt til 59,5 % mot 57 
% totalt i 2013.  
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF representerer over halvparten av økningen, 
hvorpå tabellen under gir en detaljert oversikt over ulike klinikker og stillingsgrupper. 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak innen allmennpsykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri, diagnostikk, drift og eiendom, medisinsk klinikk, NST, nevro- og 
ortopediklinikken, samt operasjons- og intensivklinikken. Ved rus og spesialpsykiatrisk 
klinikk er det en reduksjon. 
 
I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken: 
Innkjøp, fritt sykehusvalg.no, pasientreiser, pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, 
andel vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå, 
aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling, 
funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS, bruk av tvang, rusteam, barne- og 
ungdomsgarantien: vurdering innen 10 dager og behandling innen 65 dager, epikrisetid 
ved utskrivning PHV, andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har 
fått behandling med trombolyse, epikrise ved utskrivning somatikk, 
sykehusinfeksjoner, regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til 
protonterapi, felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter og 
habiliteringstjenesten    
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2014 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 28.oktober 2014. Protokoll fra 
drøftingsmøtet ettersendes/legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg vil få en orientering om Tertialrapport nr. 2-2014 i møte, den 12. 
november 2014. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for styret i etterkant. 
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Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2014 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak for å bedre de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 22. oktober 2014 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg: Tertialrapport nr. 2-2014 
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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 nr. 4-2014 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2014.  
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 2. 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.  
 
1.1 Sammenstilling av indikatorer 
 

Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2014. 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 17 12 10 10 11 5 5 16
Verst 9 12 11 10 6 15 10 6

Kode Tall for 1. tertial 2014 M
å

l Helgelandsyke
huset HF

Helse 
Finnmark HF

Nordlandsyke
huset HF

Universitetssy
kehuset 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  

N-016
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

100 % 12,0 0,0 17,5 2,6 12,8 8,6 14,4 20,9 14,7

N-002a
Epikrisetid ved utskriving

100 % 79,8 69,0 80,1 73,9 73,7 75,9 77,0 77,9 76,9

N-001a
Korridorpasienter

0 % 1,0 1,3 1,3 - 0,7 1,2 1,5 1,8 1,5

N-006a
Utsettelse av planlagte operasjoner

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

N-004
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

100 % 86,4 100,0 95,7 97,2 93,8 95,9 94,0 91,9 93,8

N-008a
Individuell plan for barnehabilitering

100 % 19,8 39,7 28,6 - 30,2 27,6 23,8 30,9 26,5

N-009a
Keisersnitt

15 15,8 16,6 16,6 19,7 17,3 17,8 17,3 12,4 16,3

N-017a
Fødselsrifter

0 %

N-003a
Sykehusinfeksjoner

0 % 3,2 2,7 - 6,1 5,1 5,0 4,7 6,2 5,1

N-021a
Startet behandling av brysktkreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 0,0 50,0 71,4 59,5 67,8 63,8 49,9 51,4 53,9

N-020a
Startet behandling av lungekreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 50,0 100,0 57,1 47,6 41,9 52,7 31,6 42,6 38,0

N-019a
Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 77,8 33,3 68,2 59,1 65,0 62,7 55,2 64,4 58,6

N-025
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk 
helse)

100 % 89,3 64,7 76,1 75,5 96,9 76,7 95,4 89,0 90,4

N-072
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,1 1,1 0,8 1,0 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1

N-071
Ventetid - somatisk helsetjeneste

65 65,6 72,4 74,3 79,4 75,4 74,8 74,9 70,6 74,1

N-070
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,4 1,9 4,6 0,9 1,4 2,5 3,8 0,7 2,6

N-073
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp - somatisk helsetjeneste

0 % 7,1 4,4 9,4 7,3 3,9 7,6 6,4 2,7 5,3

Erfaringer med fødsel- og barselsomsorgen
 

N-018
Amputasjoner blant diabetespasienter

0 %
0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,1 2,5 1,9 2,3

Ingen tall gjelder til 2013-2014

Ingen tall gjelder til 2013-2014

4 Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 8



 
Figur 3 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 1. tertial 2014 Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  

Kode Tall for 1. tertial 2014 M
å

l Helgelandsyke
huset HF

Helse 
Finnmark HF

Nordlandsyke
huset HF

Universitetssy
kehuset 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  

N-016
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

100 % 12,0 0,0 17,5 2,6 12,8 8,6 14,4 20,9 14,7

N-002a
Epikrisetid ved utskriving

100 % 79,8 69,0 80,1 73,9 73,7 75,9 77,0 77,9 76,9

N-001a
Korridorpasienter

0 % 1,0 1,3 1,3 - 0,7 1,2 1,5 1,8 1,5

N-006a
Utsettelse av planlagte operasjoner

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

N-004
Lårhalsbrudd operert innen 48 timer

100 % 86,4 100,0 95,7 97,2 93,8 95,9 94,0 91,9 93,8

N-008a
Individuell plan for barnehabilitering

100 % 19,8 39,7 28,6 - 30,2 27,6 23,8 30,9 26,5

N-009a
Keisersnitt

15 15,8 16,6 16,6 19,7 17,3 17,8 17,3 12,4 16,3

N-017a
Fødselsrifter

0 %

N-003a
Sykehusinfeksjoner

0 % 3,2 2,7 - 6,1 5,1 5,0 4,7 6,2 5,1

N-021a
Startet behandling av brysktkreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 0,0 50,0 71,4 59,5 67,8 63,8 49,9 51,4 53,9

N-020a
Startet behandling av lungekreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 50,0 100,0 57,1 47,6 41,9 52,7 31,6 42,6 38,0

N-019a
Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 77,8 33,3 68,2 59,1 65,0 62,7 55,2 64,4 58,6

N-025
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (fysisk 
helse)

100 % 89,3 64,7 76,1 75,5 96,9 76,7 95,4 89,0 90,4

N-072
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,1 1,1 0,8 1,0 1,3 1,1 1,0 1,2 1,1

N-071
Ventetid - somatisk helsetjeneste

65 65,6 72,4 74,3 79,4 75,4 74,8 74,9 70,6 74,1

N-070
Fristbrudd for pasienter på venteliste - somatisk 
helsetjeneste

0 % 2,4 1,9 4,6 0,9 1,4 2,5 3,8 0,7 2,6

N-073
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp - somatisk helsetjeneste

0 % 7,1 4,4 9,4 7,3 3,9 7,6 6,4 2,7 5,3

Psykisk helse og rus  

N-026 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP) 100 % 96,6 75,0 100,0 100,0 95,1 92,5 96,5 98,6 96,2

N-027 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP) 100 % 100,0 78,1 100,0 100,0 96,7 91,6 93,0 94,3 93,4

N-028 Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB) 100 % 100,0 75,0 100,0 100,0 96,7 93,8 95,6 92,9 95,1

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 2,8 2,3 2,1 5,0 2,3 3,3 2,0 2,1 2,8

N-060a Brudd på vurderingsgaranti TSB 0 % 1,7 8,7 3,2 1,6 8,2 2,6 4,4 8,7 5,4

N-049
Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 
dager

100 % 98,9 92,8 94,3 92,7 98,6 94,2 94,5 96,6 95,5

N-050
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 
65 dager

100 % 100,0 100,0 98,7 98,2 98,3 99,0 98,9 99,6 99,0

N-051a Ventetid PHBU 0 33,9 58,8 49,3 51,7 52,9 49,1 48,5 55,3 50,7

N-059a Ventetid PHV 0 52,4 43,3 60,4 47,3 50,3 50,5 51,9 47,7 53,1

N-064a Ventetid TSB 0 80,5 70,1 65,0 55,9 59,9 60,6 63,3 50,0 59,7

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 3,6 1,7 7,2 17,4 0,8 10,3 2,1 1,8 2,7

N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV 0 % 0,0 1,3 7,7 5,7 2,1 4,0 1,7 2,7 2,6

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 0,0 9,1 0,0 0,0 7,2 6,6 11,9 3,9 9,4

N-053a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp PHBU

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

N-057a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp PHV

0 % 1,5 3,7 11,7 6,5 2,1 5,7 2,8 2,0 2,9

N-063a
Fristbrudd for pasienter som har startet 
helsehjelp TSB

0 % 10,7 9,5 6,3 0,7 7,7 4,2 5,3 5,1 5,5

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 75,0 76,5 70,6 71,0 73,1 69,7 68,3 68,4 69,2

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 66,7 71,0 75,0 87,2 82,0 67,9 73,6 71,9 74,0

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 90,9 96,2 75,0 72,0 80,2 80,1 88,0 93,4 87,5

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 97,7 84,1 69,9 91,3 76,6 84,8 84,4 93,5 84,8

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 94,2 89,4 84,5 90,8 99,2 89,5 96,1 93,1 95,4

N-076 Registrering av lovgrunnlag PHV 100 % 92,3 96,1 95,7 94,3 56,0 92,9 75,1 88,1 76,0

Ingen tall gjelder til 2013-2014
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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 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 (UNN), Finnmarkssykehuset HF 
(FIN), Nordlandssykehuset HF (NLSH) og Helgelandssykehuset HF (HSYK) har 
styrebehandlet ledelsens gjennomgang. Sykehusapotek Nord HF (SAN) jobber med å få 
ledelsens gjennomgang satt i system. SAN har gjennomført ledelsens gjennomgang på 
miljø og vil gjennomføre tilsvarende for resten av kvalitetssystemet i løpet av høsten.  
 
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.  

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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NLSH, FIN og SAN har gjennomført risikovurdering og rapportert de fire identifiserte 
hovedmålene pr. 2. tertial 2014 til Helse Nord RHF. SAN har som følge av at noen av 
målene ikke er relevante, valgt ut noen andre relevante områder i tillegg. De utvalgte 
målene er ytre miljø, pasientbehandling, organisasjon og personell og investeringsplan.  
 
HSYK har hatt en gjennomgang av informasjonssikkerhet, kvalitetssystem og 
oppdragsdokumentet. Oppfølging av risikovurderingene vil gjennomføres i 3. tertial 
2014. 
 
UNN rapporterte ved forrige tertial at dette skulle være på plass til 2. tertial 2014, fordi 
omstillingsprosesser ble prioritert. Pr. 2. tertial 2014 har UNN beskrevet hvilken prosess 
som skal gjennomføres for risikostyring. Rapporteringen vil skje samlet for 
helseforetaket innen 30. november 2014.  
 
NLSH anser risikostyring som implementert på helseforetaksnivå. Neste fase blir nå å 
iverksette prosesser for å implementere metodikken som gjennomgående 
styringsmodell i alle nivåer i helseforetaket.  
  
2.2 Innkjøp  

 
Kategoristyring  
Etter planen skulle kategoriledere være på plass i løpet av første halvår 2014. Grunnet 
behov for avklaringer hvor disse ressursene organisatorisk og geografisk skulle 
plasseres, ble ansettelsen av disse forsinket. Konklusjonen er at disse organiseres som 
en del av innkjøp i Helse Nord RHF, men lokaliseres til Tromsø.  
 
Aktuelle kandidater blir intervjuet i uke 42 og 43, og målsetningen er å ha tilsettingen 
klar innen utgangen av oktober 2014, med tiltredelse første kvartal 2015. 
 
Omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer   
Foretaksgruppen har som krav i løpet av 2014 å ha nådd delmål om totalt 1 mrd kroner i 
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemer. Helseforetakene har fått i krav om å 
utarbeide planer for hvordan dette målet skal nås for sin andel av omsetningen av denne 
milliarden, der anslagsvis nøkkel er: UNN (50 %), NLSH (30 %), HSYK (10 %) og FIN (10 
%).  

 
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. 
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 Figur 4 Omsetning i forhold til målsetning (1 mrd) pr. tertial 

 
Trenden er synkende sammenlignet med første tertial 2014. Dette er ikke uvanlig sett i 
lys av noen roligere sommermåneder samt tilsvarende tertial tidligere år, men nivåene 
er likevel godt under gjeldende målsetning for inneværende år. Gitt samme utvikling 
synes det at man kommer til å ende opp med en omsetning på mellom 600 og 700 mill 
kroner i innkjøpssystemet. 
 
Avtaledekning på kjøp gjort i innkjøpssystemet, Clockwork (CWL) pr. 2. tertial  
Helse Nord har i Strategiplan for innkjøp 2014-2017 et mål om 100 % avtaledekning og 
avtalelojalitet på omsetning av varer gjennom innkjøpssystemet, CWL.  
 
FIN har 76 % dekning på kjøp gjort i CWL (41 % pr. 1. tertial 2014), NLSH har 41 % (32 
% pr. 1. tertial 2014), HSYK har 83 % (50 % pr. 1. tertial 2014) og UNN har 76 % (63 % 
pr. 1. tertial 2014). 
 
Samlet har Helse Nord en andel på 67 % pr. 2. tertial 2014. Dette er en forbedring fra en 
andel på 52 % pr. 1. tertial 2014.  
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Figur 5 Avtaledekning i % av omsetning i Clockwork i Helse Nord. Periode 2. tertial 2013 – 2. tertial 2014. 
Kilde: Helse Nords innkjøpssystem. 
 
Det gjøres oppmerksom på at av samlet volum på kjøp av varer og tjenester genereres 
rundt 10-15 % gjennom innkjøpssystemet. Vi har ikke full kontroll på verken lojaliteten 
eller dekningen på de kjøpene som gjøres utenfor systemet. 
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3 Tilgjengelighet og brukerorientering  
  
Ventetider og fristbrudd 
 

 
Figur 6 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr. sektor fra januar 2013 
til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister 
 

 
 Figur 7 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – august 2014 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister.  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak i andre tertial i 2014 og i 2013. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert databasen 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial for hele regionen er 70,7 
dager. Det er Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut og er innenfor styringskrav med 
gjennomsnittlig ventetid på 58,5 dager. Både Nordlandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redusert gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Helseforetakene har ulike utfordringer i forhold til styringskrav. Helseforetakene har 
identifisert fagområder med ventetid utover 65 dager, og jobber med å få løst 
problemer. Det er også identifisert at det er mange langtidsventende, og arbeidet med å 
redusere antall langtidsventende vil medføre at ventetid på sikt går ned.  
 
Innføring av HOS3-prosjektets ventelisteprosedyrer og Fristbruddprosjektets 
prosedyrer er nå gjennomført. Dette betyr i praksis felles venteliste- og 
fristbruddprosedyrer i Helse Nord. De regionale fristbruddprosedyrene er innlemmet i 
de ventelisteprosedyrene som HOS har utarbeidet. Hovedsakelig er dette gjort via 
linking av dokumenter mot hverandre i Docmap. Fristbruddprosedyrer som ble liggende 
dobbelt etter innføring av HOS-prosedyrer er slettet. Kontaktpersoner i helseforetakene 
er orientert om sammenslåing av prosedyrer, og skal rapportere tilbake til ansvarlig i 
HOS på at ventelisteansvarlige har lest, forstått og tatt i bruk de samordnende 
prosedyrer. Det forventes at riktig registrering og oppfølging av ventelister skal bidra til 
at ventetidene går ned. 
 
Helse Nord RHF jobber med utvikling og etablering av helhetlig venteliste-
analyseverktøy. Denne er basert på NPR anonymisert database som skal integreres i 
vårt LIS4-system. Verktøyet forventes å gi bedre grunnlag for identifisering av 
problemområder, dialog og felles forståelse av årsaker til problemer, og planlegging av 
forbedringstiltak.  
 
 
 

3 Målet for HOS-prosjektet er primært å sørge for at de enkelte helseforetakene i regionen får en 
elektronisk pasientjournal (inkludert laboratorieinformasjonssystemer) som understøtter 
pasientbehandling på tvers av lokalisering, samt en ny organisasjon med flere sykehus i ett helseforetak. 
4  Løsning for virksomhetsstyring i Helse Nord 
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Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 – august 2014. Kilde: Norsk pasientregister. 
 

 
Figur 9 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp5. August 2014. Kilde: 
Norsk pasientregister  
 
 

5 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 10 Fristbrudd i Helse Nord 2011 til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister.  
 

 
Figur 11 Andel fristbrudd for perioden oktober 2011 til august 2014. Kilde: Norsk pasientregister  
 
 

 
Tabell 2 Ventetidsindikatorer for perioden mai 2014 til august 2014 . Kilde: Norsk pasientregister , 
anonymisert databasen  
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Figur 12 Andel fristbrudd januar – august 2014 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for 
hele regionen i andre tertial er 6,6 %. Resultat i august 2014 viser at Helse Nord ligger 
på 7,7 %. Selv om ingen av helseforetakene har nådd kravet, er utviklingen regionalt 
positivt sammenlignet med samme periode i fjor. Utviklingen til helseforetakene 
varierer. Finnmarkssykehuset HF skiller seg ut, og ligger lavest også i august 2014 med 
1,3 %.  
 
Regionen har fortsatt største utfordring innen somatikk. Nordlandssykehuset HF har de 
største utfordringer i medisinsk klinikk. Imidlertid lukkes 45 % av fristbrudd der i løpet 
av syv dager etter fristbrudd. Det betyr at det mer er utfordringer knyttet til logistikk 
enn til kapasitet som er årsak til fristbrudene, og Nordlandssykehuset HF innfører tiltak 
i klinikkene for å få løst disse utfordringene. Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
innført indikator på truende fristbrudd som ledere kan overvåke i målekort, og dermed 
sette inn nødvendige tiltak for å forhindre fristbrudd de nærmeste ukene.  
 
Ovenfor har vi redegjort for samordnende venteliste- og fristbruddprosedyrer, og 
implementeringsprosess. I tillegg til riktig registrering og utakk av rapporter fokuserer 
prosedyrene på oppfølging av pasienter med truende og inntruffet fristbrudd. Det 
forventes at bruk av prosedyrene i helseforetakene skal bidra til ytterligere reduksjon 
av fristbrudd.  
 
Fritt sykehusvalg.no   
Styringsparameter måler antall ventetider på www.frittbehandlingsvalg.no fra enheter 
som er eid av eller har avtale med de regionale helseforetakene er oppdatert siste 28 
dager. Måltall er 100 %.  
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Tabell 3 Månedlig status pr. region. Kilde: www.frittbehandlingsvalg.no 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet og ligger på 91,1 % i september 2014. 
Imidlertid er dette markant bedring i forhold til første tertial 2014. Tjenesten Fritt 
sykehusvalg jobber kontinuerlig med å forbedre oppdateringen. Det sendes hver måned 
påminnelse fra ansatte ved informasjonstjenesten om oppdatering av tallene til alle 
helseforetak og private institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF. Alle 
helseforetak i Helse Nord har fått tildelt eget passord og ID til nettsiden for å kunne 
oppdatere tallene selv for sin institusjon. 
 
Pasientreiser    
Alle pasientreisekontorer i Helse Nord hadde en positiv utvikling i 
saksbehandlingstidene i 2. tertial 2014. Ved utgangen av 2. tertial 2014 var tre av fire 
pasientreisekontor innenfor kravet på 14 dagers saksbehandlingstid. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF var ikke innenfor, men viser en positiv utvikling i 
september 2014. 
 
Pasientreisekontorene har jobbet mye med intern organisering og forbedringer i 
arbeidsprosesser knyttet til saksbehandlingen av reiseoppgjør. Forbedringene i 
saksbehandlingstidene har i hovedsak kommet som en følge av en produktivitetsøkning 
av egne ressurser fremfor økt innleie fra Pasientreiser ANS. 
 
Helse Nord avviker fra de resterende helseregionene i krav til saksbehandlingstid, med 
sine to uker flatt. De øvrige helseregionene følger AD-møtets konklusjon om to til tre 
ukers saksbehandlingstid. 

2014
Regionalt helseforetak, månedsberegning jan feb mar apr mai jun jul * aug sep okt nov des
Helse Sør-Øst 94,8 % 94,6 % 92,8 % 98,1 % 96,9 % 91,0 % 95,3 % 95,6 %
Helse Vest 85,1 % 90,1 % 97,4 % 92,1 % 96,3 % 91,3 % 92,4 % 94,7 %
Helse Midt-Norge 95,7 % 97,4 % 96,9 % 97,1 % 94,9 % 96,6 % 98,6 % 99,0 %
Helse Nord 87,1 % 79,9 % 76,7 % 79,3 % 86,6 % 91,1 % 89,0 % 91,1 %
Totalt alle regioner 91,6 % 91,1 % 91,1 % 93,2 % 94,6 % 91,9 % 94,0 % 95,1 %
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Figur 13 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
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4 Kvalitet og pasientsikkerhet   
 
4.1 Pasientsikkerhet   
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet satte som mål at alle helseforetak skulle innføre alle 
innsatsområder i alle relevante enheter innen utgangen av 2015. Det står i 
oppdragsdokumentet for 2014. Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår 
som en del av sykehusenes ordinære aktivitet, og resultatene følges opp i ledelseslinjen.  
 
Et nytt kull av Forbedringsagenter er startet. Dette er et dansk-norsk samarbeid, der 
kandidatene får kunnskap i forbedringsmetodikk og gjennomfører et forbedingsprosjekt 
i egen virksomhet. Helse Nord RHF betaler alle utgifter for deltakere fra vår region. Vi 
har i år seks deltakere, og alle helseforetak, bortsett fra SAN, er representert. 
 
Arbeidet med spredning av innsatsområdene i pasientsikkerhetsprogrammet er 
krevende, og det går sakte i helseforetakene i Helse Nord.  
 
Pasientsikkerhetsprogrammet arrangerer høstsamling på Gardermoen over to dager i 
slutten av oktober 2014. Helse Nord RHF finansierer deltakelsen der for de lokale 
programlederne fra regionen. I tillegg til hovedforedrag, arrangeres parallellsesjoner for 
alle innsatsområder som ble lansert i kampanjeperioden. Dette erstatter de 
læringsnettverk som ble arrangert i Pasientsikkerhetskampanjen, og er et tilbud til 
enheter som ikke har startet på innsatsområdene og også en mulig støtte til å spre 
innsatsområdene videre innen helseforetakene. Det er ønske om å sende mange 
deltakere dit fra helseforetakene, men mulighetene er dessverre svært begrenset på 
grunn av ”reisestopp”, og flere påmeldte har måttet kansellere sin deltakelse. 
 
Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset HF arrangerte i fjor en regional pasientsikkerhetskonferanse med 
ca 150 deltakere. Den var et nyttig og viktig bidrag til pasientsikkerhetsarbeidet i 
regionen, og planen har vært å gjennomføre en regional pasientsikkerhetskonferanse 
årlig. Årets konferanse er planlagt til slutten av november 2014. Det er til nå bare ca 30 
påmeldte. ”Reisestopp” oppgis også her som grunn til manglende påmelding.  
 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen   
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen ble gjennomført i mars og april 2014. Det ble 
oppnådd god svarprosent på 74,2 % for hele Helse Nord. Med dette kan vi si at 
resultatene er valide og gjenspeiler kulturen i helseforetakene. 
 
Alle enheter i helseforetakene med flere enn ti respondenter som har svart på 
undersøkelsen har fått sin rapport med resultatene for faktorene sikkerhetsklima, 
teamarbeidsklima og ledelsesfokus. Rapportene inneholder gjennomsnittscore for hvert 
spørsmål og for hver faktor. Det er et ønske fra programsekretariatet at enhetene i 
tillegg får en oversikt over hvor mange respondenter som har svart positivt. Dette fordi 
andel ansatte som er enige gjenspeiler organisasjonsklimaet, og anbefalingene 
vedrørende forbedringsarbeid knytter seg til det.  
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Alle enheter som har fått rapport etter pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, vil få en 
tilleggsrapport med oversikt over andel positive svar pr. spørsmål og pr. faktor. 
Ledelsesfokus er ikke validert, så det vil ikke bli en oversikt over faktor her.  
 
Det vil også komme en oversikt over prosent positive svar pr. enhet i en felles oversikt 
for hvert helseforetak, slik at det blir lettere å se hvilke enheter som har lav score og kan 
arbeide videre med disse.  
 
Gruppeoppgaven det anbefales at enhetene bruker i sitt forbedringsarbeid er: Dere skal 
velge et spørsmål som gjenspeiler et område dere trenger å forbedre. Gjennomgå enhetens 
resultater for de ulike spørsmålene og velg et spørsmål hvor enheten oppnådde mindre enn 
60 % enighet. 
 
For å få se på hvilke enheter det anbefales å jobbe med forbedringsarbeid i, er følgende 
inndeling brukt: 
 
 Organisatoriske enheter der  
• færre enn 60 % rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt 

sikkerhetsklima har høyest risiko for pasientskade og må arbeide mest for å få det 
bedre.  

• mellom 60 % og 80 % av medarbeiderne som rapporterer om et godt 
teamarbeidsklima eller et godt sikkerhetsklima har mindre risiko for pasientskader, 
men må fortsatt forbedre seg. 

• 80 % eller flere rapporterer om et godt teamarbeidsklima eller et godt 
sikkerhetsklima bør ikke endre på noe.  

 
Helseoretakene skal rapportere inn til programsekretariatet på eget skjema, samt til 
RHF-et med samme frist som årlig melding.  
 
4.2 Pasientbehandling  
4.2.1 Psykisk helsevern og rus    
 
Andel vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på 
regionnivå     
Det er stort fokus i alle helseforetakene på å øke aktiviteten innen psykisk helsevern.  
 
DPS-ene i Nordlandssykehuset HF er styrket ved at det er etablert ambulante akutteam 
og behandlingstilbud for traumepasienter. Det er tilført personell og kompetanse til 
traumebehandling. Den polikliniske behandlingsaktiviteten er lavere enn i fjor, men 
ventetiden er betydelig lavere. Aktivitetsnedgangen skyldes blant annet mangel på 
spesialister og bedre prioritering. 
 
Psykisk helsevern ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF har hatt lavere 
budsjettmessig vekst enn innen somatikken, mens inntektskravet har vokst mer. 
Ventetiden innen voksenpsykiatrien er redusert med ni dager fra i fjor, mens den 
polikliniske aktiviteten er tilnærmet lik. DPS-ene har økt belegget med 9 prosent. Samlet 
poliklinisk aktivitet er på tilnærmet samme nivå som i fjor, men flere DPS-er har utvidet 
i form av ambulante akutt-team og tilsvarende krisetjenester.  
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HSYK har økt aktiviteten i voksenpsykiatrisk poliklinikk med 8,3 % pr. 2. tertial 2014 
sammenlignet med 2013. Det er noe lavere enn planlagt. BUP har økt aktiviteten med 36 
% sammenlignet med 2013, noe som er 3 % under plantall. Det er lite fristbrudd innen 
psykisk helsevern og rus, og ventetiden er i henhold til prioriteringsveiledere.  
 
Finnmarkssykehuset HFs klinikk psykisk helsevern og rus er i en omstillingsperiode 
med fokus på overgang fra døgn til dag og poliklinikk. Det har vært nedgang i liggedøgn, 
og en markant økning i polikliniske konsultasjoner.  
 
Aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)    
Nordlandssykehuset HF, Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF 
rapporterer på aktivitets- og kvalitetsindikatorer innen TSB. Dette arbeidet er foreløpig 
svært ressurskrevende, da det innebærer flere manuelle prosesser.  
 
Rus- og spesialpsykiatrisk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF registrerer 
og rapporterer til NPR.  
 
Funksjons- og arbeidsdeling mellom sykehus og DPS.6     
Nordlandssykehuset HF har bygget ned sykehusavdelingene i tråd med krav i 
Oppdragsdokument. Kompetansenivået på DPS-ene gjør det vanskelig med en 
ytterligere arbeidsdeling da andelen spesialister er for lav.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har over flere år redusert sengekapasitet på 
sykehusnivå. DPS og døgnenheter er styrket for å kunne ivareta oppgaver som tidligere 
tillå sykehusfunksjoner (bl.a. akutt/krisefunksjoner).  
 
I Finnmarkssykehuset HF pågår omstillingsprosesser som vil gi klinikk psykisk 
helsevern og rus et 24/7 tilbud og etablere veien inn og ut av sykehuset gjennom DPS. 
 
Helgelandssykehuset HF jobber med å etablere krise-/akuttsenger i helseforetaket, med 
sannsynlig oppstart rundt årsskiftet.  
 
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 pågår et arbeid for å redusere bruk av tvang både ved 
Finnmarkssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF.  
 
Nordlandssykehuset HFs tiltaksplan er forsinket og er planlagt ferdig til jul.  
 
Styret i Universitetssykehuset Nord-Norge HF vedtok plan for Økt frivillighet 2014-2016 
den 19. mars 2014 (sak nr. 23/2014: Økt frivillighet i psykiatrien - handlingsplan 2014-
2016). Planenes tiltak er nå under implementering.  
 

6 Jf. krav i OD 2012, med bakgrunn i tilrådninger fra Nasjonal strategigruppe 2 
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Finnmarkssykehuset HF vil evaluere tiltakene fra Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
med AP-team7 og DeVaVi8 for å vurdere om tiltakene kan redusere innleggelser på 
sykehus og bruk av tvang også i Finnmark.  
 
Helgelandssykehuset HF 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    
Helseforetakene i regionen har et krav om å opprette rusteam ved samtlige DPS, og 
styrke kompetansen innen rusbehandling. Rusbehandling skal integreres i psykisk 
helsevern.  
 
Nordlandssykehuset HF har rusteam ved alle DPS-ene, som er integrert i psykisk 
helsevern for voksne.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke etablert egne rusteam ved DPS-ene, men 
arbeider med å utvikle et tilfredsstillende rustilbud. Det er egne russtillinger ved SPH 
Ofoten og SPH Sør-Troms og rusproblematikk behandles i alle DPS.  
 
Finnmarksklinikken er underlagt SANKS/DPS Midt-Finnmark fra og med 1. september 
2014. I tillegg til ruspoliklinikken, skal alle AP-team ha ruskompetanse. Det er opprettet 
arbeidsgruppe som skal organisere rus som en del av DPS-ene. 
  
Helgelandssykehuset HF har etablert russtillinger ved samtlige poliklinikker, tilbudet er 
integrert i den øvrige virksomheten. 
 
  

7 AP-team: Ambulante psykiatriske team 
8 DeVaVi: Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse 
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Barne- og ungdomsgarantien: Vurdering innen 10 dager   
Denne indikatoren viser andel henvisninger som er vurdert innen ti arbeidsdager etter 
at sykehuset har mottatt henvisning for pasienter i psykisk helsevern for barn og unge. 
 

 
Figur 14 Andel henvisninger vurdert innen ti arbeidsdager etter mottak av henvisning innen psykisk 
helsevern for barn og unge for perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseregionene. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 15 Andel henvisninger vurdert innen ti arbeidsdager etter mottak av henvisning innen psykisk 
helsevern for barn og unge for perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseforetakene i Helse Nord. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Helse Nord RHF har samme nedgang som landsgjennomsnittet fra 3. tertial 2013. 
Sammenlignet med 1. tertial 2013 ser vi en økning i andel henvisninger som er vurdert 
innen ti arbeidsdager. 
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I Helgelandssykehuset HF er andelen henvisninger vurdert innen ti arbeidsdager 
tilnærmet 100 %. Resten av helseforetakene i Helse Nord ligger under 
landsgjennomsnittet.  
 
Barne- og ungdomsgarantien: Behandling innen 65 dager   
Denne indikatoren viser andel barn og unge med rett til prioritert helsehjelp i psykisk 
helsevern, som har startet helsehjelpen innen 65 arbeidsdager. Brudd oppstår altså, når 
helsehjelpen starter mer enn 65 dager etter at henvisningen er vurdert for barn og 
ungdom under 23 år med psykisk og/eller rusrelatert lidelse. 
 

 
Figur 16 Andel barn- og unge som har startet helsehjelp innen 65 arbeidsdager etter vurdert henvisning for 
perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseregionene. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 17 Andel barn- og unge som har startet helsehjelp innen 65 arbeidsdager etter vurdert henvisning for 
perioden 2011 – 1. tertial 2014 for helseforetakene i regionen. Kilde: Helsenorge.no 
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Siden 2011 andelen barn og unge med rett til prioritert helsehjelp, som har startet 
helsehjelp innen 65 arbeidsdager økt og befinner seg nå på nivå med 
landsgjennomsnittet.  
 
Epikrisetid ved utskrivning PHV   
Denne indikatoren viser andel epikriser sendt fra sykehusene innen sju dager etter at 
pasienten er skrevet ut fra døgnbehandling i psykisk helsevern for voksne. Det er et mål 
at 100 prosent av epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning 
 

 
Figur 18 Andel epikriser innen psykisk helsevern for voksne sendt fra foretakene etter utskrivning av 
pasienter innen syv dager. Viser for de ulike helseforetakene i Helse Nord for perioden 2011 – 1. tertial 2014. 
Kilde: Helsenorge.no 
 
Alle helseforetak i Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet. Helgelandssykehuset HF 
og Finnmarkssykehuset HF viser samlet sett en nedgang fra 1. tertial 2011. 
Nordlandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF viser til fremgang fra 
2011, mens Universitetssykehuset Nord-Norge HF har nedgang fra 1. tertial 2013.  
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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 %. 
 

 
Figur 19 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 1. tertial 2014 fordelt på regioner. 
Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 20 Startet behandling av tykktarmskreft innen 20 arbeidsdager 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i 
Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord har ikke nådd målet, men ligger over snittet for landet som er 58,6 %. 
Sammenlignet med 2013 hvor Helse Nord totalt hadde 51 %, er andelen pasienter med 
tykktarmskreft som starter opp behandling innen 20 dager pr. 1 tertial 2014 økt til 
62,7 %.  
 
Det er forskjellige årsaker til manglende måloppnåelse. Til dels er det små tall hvor 
variasjoner gir store utslag, og den største utfordringen har Universitetssykehuset Nord-
Norge Tromsø grunnet begrenset operasjonskapasitet. Utbygging av operasjons- og 
intensivkapasiteten ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø er langsiktige 
konkrete tiltak. I mellomtiden arbeider de med pasientforløp og aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging. Også de andre helseforetakene arbeider med pasientforløpene. 
Helse Nord RHF følger helseforetakene tett opp på resultater av denne indikatoren. 
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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 %. 
 

 
Figur 21 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: 
Helsenorge.no 
 

 
Figur 22 Startet behandling av lungekreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i 
Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager på 52,7 %. Det er 
over landsgjennomsnittet som er 38 %, og dette er en positiv utvikling fra 2013 hvor 
andelen var 50,8 %.  
 
De viktigste utfordringene for å nå målet er:  
• manglende PET-kapasitet  
• lungepakkeforløp er ikke innført ved alle henvisende lokalsykehus  
• pasientbestemte utsettelser 
 
Det er iverksatt tiltak i alle helseforetak. Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF og 
Nordlandssykehuset HF er lungepakke innført. Tverrfaglig vurderingsmøte er etablert. 

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

T1 
2010

T2 
2010

T3 
2010

T1 
2011

T2 
2011

T3 
2011

T1 
2012

T2 
2012

T3 
2012

T1 
2013

T2 
2013

T3 
2013

T1 
2014

Hele landet

Helse Midt-Norge 
RHF

Helse Nord RHF

Helse Sør-Øst RHF

Helse Vest RHF

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

T1 
2010

T2 
2010

T3 
2010

T1 
2011

T2 
2011

T3 
2011

T1 
2012

T2 
2012

T3 
2012

T1 
2013

T2 
2013

T3 
2013

T1 
2014

Hele landet

Helse Nord RHF

Helgelandsykehuset 
HF
Helse Finnmark HF

Nordlandsykehuset HF

Universitetssykehuset 
Nord-Norge HF

25 Styremøte i Helse Nord RHF 
29. oktober 2014 - saksdokumenter, ettersendelse

side 29



To av Universitetssykehuset Nord-Norge HFs 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. Samarbeidet med Nordlandssykehuset HF er intensivert med ukentlige 
MDT9- møter. Lokale retningslinjer er utarbeidet og under implementering. Det har vært 
avholdt informasjonsmøter med kommuneleger i regionene med informasjon om de 
fremtidige pakkeforløpene innenfor fagområdet. 
 
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 %.  
 

 
Figur 23 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
 

9 MDT: Multidisiplinære team  
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Figur 24 Startet behandling av brystkreft innen 20 arbeidsdager pr. 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i 
regionen. Kilde: Helsenorge.no 
 
I Helse Nord er andelen pasienter som er behandlet innen 20 dager på 63,8 %. Dette er 
en negativ utvikling fra 2013 hvor andelen var 69,7 %. Snittet for landet er 53,9 %. 
 
Nordlandssykehuset HF har en markant nedgang sammenlignet med 2013 fra 86,3 % til 
71,4 %. Nordlandssykehuset HF har ikke klart å identifisere hva som ligger til grunn for 
denne reduksjonen. De har ikke ventetid ved brystdiagnostisk senter. 
 
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 kan tyde på at tiltakene virker. I første halvdel av 2014 har 
andelen pasienter som har startet opp behandling innen 20 dager økt til 59,5 % mot 57 
% totalt i 2013. 
 
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 25 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011-1. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 26 Andel pasienter 18-80 pr. innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
for perioden 2011 – 1. tertial 2014 fordelt på helseforetak i Helse Nord. 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 HF 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. 
De foreløpige resultatene er lovende og vil forhåpentligvis bedre resultatene ytterligere 
neste tertial. For 1. tertial 2014 er andelen pasienter som får tilbud om trombolyse 17,5 
%.  
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Universitetssykehuset Nord-Norge HF mener at det foreligger en feil i NPR-data på 
grunn av 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 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. Gjennomgang av kvalitetsregister viser at 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF gir trombolyse til 15-19 % av pasientene mellom 
18 og 80 år med hjerneslag. Det er iverksatt tiltak for å rette opp registreringsmangel i 
DIPS. 
 
Finnmarkssykehuset HF 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 HF har i 2013 andeler på henholdsvis 16,7 %, 19,2 % og 9,1 %. 
Små tall gir også her store prosentvise endringer. For 1. tertial 2014 angir 
Helgelandssykehuset HF at andelen pasienter som får trombolyse er 19 %.  
  
Epikrise ved utskrivning innen somatikk 
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. Det er et mål at 100 % av 
epikrisene skal sendes ut innen sju dager etter utskrivning.  
 

 
Figur 27 Andel epikriser sendt fra foretakene etter utskrivning av pasienter innen syv dager. Viser for de ulike 
regionene for perioden 2011 – 1. tertial 2014. Kilde: Helsenorge.no 
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Figur 28 Andel epikriser sendt fra foretakene etter utskrivning av pasienter innen syv dager. Viser for de ulike 
helseforetakene i Helse Nord for perioden 2011 – 1. tertial 2014. Kilde: Helsenorge.no 
 
Helse Nord RHF har ikke nådd målet, men viser en økning de siste tre år (unntatt 3. 
tertial i 2013 ). Denne tendensen har endret seg i 2. tertial 2014 (75,9 %) med en 
endring på 3,4 %-poeng fra siste tertial, og er under nasjonalt gjennomsnitt på 76,9 %. 
 
Utviklingen til helseforetakene viser samme utvikling. Helgelandssykehuset HF (79,8 % i 
1. tertial 2014) og Nordlandssykehuset HF (80,1 % i 1. tertial 2014) er over nasjonalt 
gjennomsnitt. 
 
Sykehusinfeksjoner  
Indikatoren måler andel sykehusinfeksjoner blant alle innlagte pasienter på et gitt 
tidspunkt. Fire typer infeksjoner medregnes i denne indikatoren: urinveisinfeksjoner, 
nedre luftveisinfeksjoner, infeksjoner i operasjonssår og blodforgiftninger. En pasient 
kan ha flere typer infeksjoner.  

 
Figur 29 Andel sykehusinfeksjoner fordelt på regioner november 2013. Kilde: Helsenorge.no 
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Figur 30 Andel sykehusinfeksjoner fordelt på helseforetak i Helse Nord for november 2013. Kilde: 
Helsenorge.no 
 
Det ligger ingen oppdaterte indikatorer om sykehusinfeksjoner på helsenorge.no, og 
derfor brukes samme data som ved forrige tertialrapport (fra NOV2013). En nylig 
rapport fra Folkehelseinstituttet viser en analyse om prevalens10 av 
helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og antibiotikabruk i sykehus (vår 2014). 
Resultatene viser at prevalensen av HAI er høyest for kirurgisk avdelinger og knyttet til 
operasjoner. 
 

 
Tabell 4 Prevalensen av sykehusinfeksjoner undersøkt 21.5.2014. Kilde: Folkehelseinstituttet  
 
Helse Nord har, i følge Folkehelseinstituttet, 5,0 % prevalens i 2. kvartal 2014, litt 
svakere enn det nasjonale nivået som ligger på 4,9 %. 
 
Helse Nord RHF skal følge opp utviklingen i dette området og benytte resultatene for å 
styre pasientsikkerhetsaktiviteter i regionen. 
 
Regionfunksjon for vurdering og henvisning av aktuelle pasienter til protonterapi.    
Regionfunksjonen for vurdering og henvisning av pasienter til protonterapi er etablert 
ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø. 
 
 

10 prevalens: Tallet på personer som har en viss sykdom, funksjonshemning eller risikofaktor i en viss befolkning 
på et visst tidspunkt eller innenfor en gitt tidsperiode. 
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Felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter.  
Det er et krav om at Universitetssykehuset Nord-Norge HF tar ansvar 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 ved Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø har ikke kommet i 
gang med arbeidet med felles regionale prosedyrer. Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF har startet arbeidet med å oppdatere egne forløp for kreftbehandling og kontroller. 
Dette arbeidet har vist seg å være mer tidkrevende enn først antatt. Helse Nord RHF vil 
følge saken tett opp for å sikre at felles radiologiske prosedyrer blir etablert. 
 
Habiliteringstjenesten    
Det er opprettet en legestilling for å styrke habiliteringstilbudet i helseregionen. 
Bakgrunnen er krav fra Helse- og omsorgsdepartementet i oppdragsdokument for 2012. 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har utlyst overlegestilling fordelt på en psykiater 
i 40 %, og en nevrolog i 60 %. Videre vil det bli rekruttert LIS11 fra årsskiftet. Tiltaket ble 
iverksatt etter at det i budsjett for 2014 ble gitt øremerkede midler.  
 
  

11 LIS: leger i spesialisering 
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5 Personell, utdanning og kompetanse  
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Det vises til styresak 103-2014 Virksomhetsrapport nr. 8-2014, herunder økningen i 
bemanningen for 2. tertial 2014. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge representerer over halvparten av økningen, hvorpå 
tabellen under gir en detaljert oversikt over ulike klinikker og stillingsgrupper. 
 

 
Figur 31 Gjennomsnittlig endring månedsverk 2. tertial 2014 versus 2013, UNN  
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen 
administrasjon og ledelse, leger, psykologer, sykepleiere, diagnostisk personell, 
driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppene pasientrettede stillinger 
(pedagoger, terapeuter og lignende) og helsefagarbeidere har det vært en reduksjon.  
 
Økningen i månedsverk finner vi i hovedsak innen allmennpsykiatri, barne- og 
ungdomspsykiatri, diagnostikk, drift og eiendom, medisinsk klinikk, NST, nevro- og 
ortopediklinikken, samt operasjons- og intensivklinikken. Ved rus og spesialpsykiatrisk 
klinikk er det en reduksjon.  
 
Andel deltid 
Andel deltid i Helse Nord er ca. 25 % blant fastansatte, men det er stor variasjon mellom 
helseforetakene. Utfordringen i arbeidet med heltidskultur er større ved 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF enn helseforetakene lenger nord i 
regionen. 
 
Arbeidet med heltidskultur er et langsiktig arbeid. Trenden 2. 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. 
 
Andel deltid varierer stort, stillingsgruppene imellom. Se graf under. 
 

Overordnet s ti l l ingsgruppe
Adm og 
ledelse

Pas ientrettede 
s ti l l inger Leger Psykologer Sykepleiere Helsefag Diagn Dri fts/tekn Ambu Forskn SUM

ORG3ORGENHET_ID_NM 0
AKUTTMEDISINSK KLINIKK(10) 2 -1 0 0 0 0 0 3 1 0 5
ALLMENNPSYKIATRISK KLINIKK(20) 4 -2 -4 10 4 1 0 2 0 0 14
BARNE- OG UNGDOMSKLINIKKEN(17) 2 4 1 4 2 -1 1 0 0 2 14
BYGGEPROSJEKTER(71) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
DIAGNOSTISK KLINIKK(30) -6 -1 2 0 1 -2 14 3 0 2 12
DIREKTØREN(50) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
DRIFTS- OG EIENDOMSSENTERET(45) 3 -1 0 0 0 0 0 11 0 0 12
DUMMY - ARBEIDSFORHOLD UTEN ENHET(999999) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FAG- OG FORSKNINGSSENTERET(54) 4 0 -1 0 0 0 0 0 0 3 6
FELLESINNTEKTER/-KOSTNADER(62) 1 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 -3
HJERTE- LUNGEKLINIKKEN(13) 1 -2 5 0 1 -3 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 -3 4 0 -1 -7 1 -3 0 2 -4
KOMMUNIKASJONSSENTERET(56) -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
LONGYEARBYEN SYKEHUS(11) 0 -1 0 0 -2 0 0 0 0 0 -3
MEDISINSK KLINIKK(15) -2 1 6 0 17 8 2 0 0 -1 30
NASJONALT SENTER FOR SAMHANDLING OG TELEMEDISIN(40) 7 -6 -1 0 0 1 0 0 0 15 16
NEVRO- OG ORTOPEDIKLINIKKEN(14) -3 2 8 0 5 -2 0 0 0 1 10
OPERASJONS- OG INTENSIVKLINIKKEN(18) 1 0 1 0 8 0 0 5 0 0 15
REHABILITERINGSKLINIKKEN(16) 5 -7 2 0 7 0 0 0 0 0 7
RUS OG SPESIALPSYKIATRISK KLINIKK(21) -3 -14 -3 0 -1 -5 0 -2 0 0 -28
ØKONOMI OG ANALYSESENTERET(60) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Total 22 -32 17 15 42 -12 18 18 1 23 112
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Figur 32 Andel deltid for utvalgte stillingsgrupper i Helse Nord 

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

 
Figur 33 Måltall sykefravær i Helse Nord 
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Måltall 2014 7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % maks 5,0 %
Hiå aug 2014 8,3 % 8,7 % 7,9 % 7,2 % 5,0 % 3,0 % 7,4 %
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