
 

Møtedato: 26. februar 2015 
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:     Sted/Dato:  
    Paul Hjemås, 75 51 29 00  Bodø, 13.2.2015 
 

Styresak 22-2015/7 Kvalitetsstrategi i Helse Nord - plan for 

revidering 
 
 
Formål 
Gjeldende kvalitetsstrategi for Helse Nord gikk over en fireårsperiode fra 2011 til 2014 
med fokusområdene kunnskap, pasientfokus, pasientsikkerhet, og dokumentasjon og 
analyse av klinisk praksis. Strategien evalueres nå, og ny revidert kvalitetsstrategi skal 
legges frem for styret i Helse Nord RHF i mai 2015.  
 
Denne styresaken er ment som en orientering om planen for dette arbeidet. 
 
Bakgrunn/fakta 
Det er mange initiativer som faller innenfor området kvalitet og det vil være vanskelig å 
kunne prioritere alle satsningsområdene like høyt. Kvalitetsstrategien i Helse Nord er 
ment for å legge et felles grunnlag for helseforetakenes kvalitetsarbeid og sette tydelige 
mål for prioriterte satsningsområder.  
 
Det er utarbeidet en plan for revidering av gjeldende kvalitetsstrategi, se Figur 1.  
 
Revidering av kvalitetsstrategi er lagt til den nyopprettede Kvalitets- og 
Forskningsavdelingen. Man har som mål å legge frem en ny revidert kvalitetsstrategi for 
styret i Helse Nord RHF i mai 2015. Dette er et ambisiøst mål med tanke på alle foraene 
hvor ny strategi skal forankres og godkjennes. Dette er det største 
usikkerhetsmomentet i forhold til tidsplanen. Dersom man får for lite tid til forankring 
med interessentene til kvalitetsstrategien, så vil man søke om forlenget frist. 
 

 
Figur 1: Tidsplan for arbeidet med revidert kvalitetsstrategi. Pga vinterferie og tilgjengelig tid hos HF-ene 
blir møter med HF-ene holdt uke 11. Dette er noe forsinket i forhold til tenkt plan. 

ID Aktivitetsnavn Start Slutt
okt 2014 nov 2014 des 2014 jan 2015 feb 2015 mar 2015 apr 2015 mai 2015

19.10 26.10 2.11 9.11 16.11 23.11 30.11 7.12 14.12 21.12 28.12 4.1 11.1 18.1 25.1 1.2 8.2 15.2 22.2 1.3 8.3 15.3 22.3 29.3 5.4 12.4 19.4 26.4 3.5 10.5 17.5 24.5 31.5

1 31.10.201415.10.2014Litteraturstudie – andre kvalitetsstrategier 

2 19.11.201403.11.2014Utarbeidelse av Questback

3 10.12.201420.11.2014Questback undersøkelse

4 16.01.201511.12.2014Gjennomgang av resultater Questback

5 30.01.201516.01.2015Forberede møte med HF

6

7

23.02.201502.02.2015Møter med HF

23.03.201516.02.2015Utforming av revidert strategi

8

10

07.04.201530.03.2015Påske

24.04.201523.03.2015Høring HF/RBU/...

12

13

01.05.201510.04.2015Bearbeide høringsuttalelser

15.05.201515.05.2015
Ny strategi ferdigstilt og oversendt til styre 
Helse Nord

27.05.201527.05.2015Styremøte Helse Nord

9

11 20.05.201501.05.2015
Godkjenning i ledermøte RHF/Direktørmøte/
RBU/KTV/KVO
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Ved revidering av kvalitetsstrategien vil man se til: 
- Eksterne krav: 

o pasientsikkerhetsprogrammet 
o pakkeforløp kreft 
o stortingsmelding 9, 10 og 11  
o kvalitetsbasert finansiering 

- Eksterne rammebetingelser 
o økt fokus på pasientens helsetjeneste og brukermedvirking 
o ønske om flere standardiserte pasientforløp 
o fritt behandlingsvalg og publisering av kvalitetsindikatorer på nett 

(NPR/NPE/pasientsikkerhetsundersøkelser/kvalitetsindikatorer/…) 
- Interne rammebetingelser 

o status i eksisterende kvalitetsarbeid på HF-ene  
o muligheter som kommer av FIKS 
o lære av beste praksis i regionen 
o Helse Nord LIS/ASJ/NPR/DIPS – muligheten for å måle egne prosesser til 

oppfølgning av forbedringsarbeidet  
 
Målet for ny kvalitetsstrategi er å støtte opp om Helse Nords plan for perioden 2015-
2018. 
 

 
Figur 2: Eksterne krav, interne rammebetingelser, nye eksterne rammebetingelser, økonomiske rammer og 
helseforetakenes bidrag til arbeidet er med på å forme ny revidert kvalitetsstrategi. Ny kvalitetsstrategi skal 
hjelpe Helse Nord å nå de overordnede målene for perioden 2015-2018. 
 
Status i arbeidet pr. 1. februar 2015 
Resultater fra questback-undersøkelsen er gjennomgått. Av 700 utsendte undersøkelser 
har ca 40 % besvart.  
 
Det har utkrystallisert seg noen områder som vi ønsker å ta opp med helseforetakene, 
se grafene under med tilhørende tekst. 
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Det er planlagt å besøke alle helseforetakene i løpet av februar 2015 for å få innspill til 
strategiarbeidet. Med HF-ene ønsker vi en gjennomgang av: 
1) resultater fra questback-undersøkelsen 
2) helseforetakets kvalitetsarbeid 

a. Resultater knyttet til arbeid med gjeldende kvalitetsstrategi 
b. Andre fokusområder utover fokusområdene i kvalitetsstrategien 

3) hvilke områder det er viktig å fokusere på fremover 
a. Helse Nord (regionale prioriteringer og føringer, hvor mener Helse Nord at vi må 

gå)  
b. Helseforetaket (lokale fokusområder) 

4)  verktøy (ASJ1/Helse Nord LIS2) 
 

 
Figur 3: Av HF-ledelse er det få som svarer at ledelse av pasientsikkerhet er implementert. Hvorfor ser vi 
slike utslag? Hvordan organiseres og bres arbeidet fra pasientsikkerhetsprogrammet ut i sykehuset? 

1 ASJ: Automatisert strukturert journalanalyse 
2 LIS: Ledelsesinformasjonssystem 
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Figur 4: Høy andel kjenner ikke til klinisk fagrevisjon, og av de få som sier de kjenner til metoden er det bare 
45 % som faktisk bruker den. Hvorfor er ikke verktøyet utbredt i større grad. 
 

 
Figur 5: GTT er en metode for å finne uønskede hendelser i sykehuset. Metoden er en del av 
pasientsikkerhetsprogrammet. Hvorfor er det så høy andel som ikke kjenner til GTT? Hvordan kan data fra 
GTT hjelpe oss til å redusere uønskede hendelser? 
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Figur 6: > 50 % gjennomfører ikke lokale pasientundersøkelser. Hvorfor er det slik, gir det ingen merverdi? 
Er det for ressurskrevende å gjennomfør en slik undersøkelse? Kan man legge bedre til rette for at man 
lokalt skal få brukertilbakemeldinger?  
 
Medbestemmelse 
Konserntillitsvalgte og konsernverneombud i Helse Nord RHF ble i samarbeidsmøte, 
den 10. februar 2015 orientert om sak ad. Kvalitetsstrategi i Helse Nord - evaluering, jf. 
sak 21-2015. 
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