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Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2015 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøte, den 27. mai 
2015 behandlet økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2015, jf. styresak 56-2015 
Virksomhetsrapport nr. 4-2015. 
 
Denne rapporten vektlegger i all hovedsak kvalitets- og pasientsikkerhetsdata.  
 
Kvalitet, trygghet og respekt 
Helse Nords kjerneverdier er kvalitet, trygghet og respekt. Tertialrapporten bidrar til å 
skape kvalitet og trygghet ved å gi en status for utviklingen. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
1-2015. 
 
Risikostyring og internkontroll  
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med 
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for 
Helse Nord 2015-2018.  
- Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
- Innfri de økonomiske mål i perioden  
- Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer, og alle helseforetakene vil ved utgangen av juni 2015 ha risikovurdert de 
tre identifiserte hovedmålene definert for 2015.    
 
Ventetider og fristbrudd 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for 
hele regionen i første tertial er 6,8 %. Resultat i april 2015 viser at Helse Nord ligger på 
6,4 %. Ingen av helseforetakene har nådd kravet.  
 
Selv om tre av fire helseforetak hadde bedre resultat i januar 2015 sammenlignet med 
januar 2014, viser tall fra april 2015 dårligere verdier enn april i fjor. Utviklingen til de 
enkelte helseforetakene varierer, og Nordlandssykehuset HF skiller seg ut:  
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Helseforetaket startet året med en høy andel fristbrudd som nå har gått noe ned, men 
ligger fortsatt over siste årets verdi. Utviklingen til de øvrige helseforetakene viser en 
liten økning fra januar til april 2015. 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial i 2015 for hele regionen er 
73,6 dager. Både Helgelandssykehuset HF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF har 
redusert gjennomsnittlig ventetid sammenlignet med samme periode i fjor. Det er kun 
Helgelandssykehuset HF som er innenfor styringskrav med gjennomsnittlig ventetid på 
59,4 dager. 
 
Nasjonal pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet har utsatt fristen for iverksetting av alle innsatsområder 
i alle relevante enheter fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016. 
 
Spredningen av innsatsområdene til alle relevante enheter i helseforetakene er 
krevende, men arbeidet går framover. For å bistå til spredning av innsatsområdene var 
det planlagt å starte regionalt læringsnettverk. De lokale programlederne finner det 
mer nyttig å gjennomføre læringsnettverk i det enkelte helseforetak på de 
innsatsområder det ønskes hjelp til å komme videre med. Den regionale 
kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ved Nordlandssykehuset HF bidrar i 
dette arbeidet.   
 
Sykehusinfeksjoner 
Helseforetakene i Helse Nord har dårligere resultater ved undersøkelsen i november 
2014 enn i mai 2014. Unntaket er Helgelandssykehuset HF, der det ikke ble registrert 
noen infeksjoner ved prevalensundersøkelsen i november 2014. Helse Nord er den 
regionen som har de dårligste resultatene ved denne prevalensundersøkelsen. 
 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på  
regionnivå   
Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet målt i årsverk og kostnader pr. 
konsultasjon innen både psykisk helsevern for barn og unge, voksne og rus.   
Helse Nords viktigste tiltak fremover er å videreføre omstillingen fra døgn til 
(dag)/poliklinisk behandling og å følge opp ”den gylne regel” i oppfølgingsmøtene med 
helseforetakene.  
 
Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer  
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for 
kreft.  
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er andelen nye kreftpasienter registrert i 
pakkeforløp pr. 30. april 2015 90 % for brystkreft og 67 % for tykk- og endetarmskreft. 
Andelen for lungekreft er 37 % og prostatakreft bare 6 %. Lav andel for prostatakreft 
skyldes utsatt koding.  
 

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 49



Helgelandssykehuset HF og Finnmarkssykehuset HF har et pågående arbeid for 
registrering, men vil komme tilbake med mer eksakte resultater på 2. tertial 2015. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 
type pakkeforløp er 70 %  
Nordlandssykehuset HF oppgir at av pasienter med påvist kreft, som er ferdig registrert 
med oppstart behandling, har 88 % gjennomført pakkeforløpene innen standard 
forløpstid.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF oppgir at ved utgangen av april 2015 var 67 % av 
forløpene ved tykk- og endetarmskreft gjennomført innenfor standard forløpstid, mens 
for alle andre forløp ble mer enn 70 % gjennomført innefor standard forløpstid. 
 
Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og 
diagnose 
Nordlandssykehuset HF oppgir andelen reinnleggelser på 18-20 %.  
 
Helgelandssykehuset HFs andel reinnleggelser er 16,2 % innen somatikk (Mosjøen17,7 
%, Mo i Rana 16,3 % og Sandnessjøen 15,4 %). Reinnleggelser vil bli vurdert i forhold til 
høyt sykehusforbruk, spesielt i Mosjøen.  
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har ikke igangsatt målinger på denne indikatoren 
for alle pasienter, men stikkprøver viser at andelen reinnleggelser er svært lav. Det må 
utredes nærmere hvordan en slik indikator kan implementeres som måleparameter. 
 
Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet 
Ved Nordlandssykehuset Bodø er 88,2 % direkte innlagt på slagenhet. I 
Nordlandssykehuset Vesterålen er andelen 78,8 % og i Nordlandssykehuset Lofoten 
90,8 %.  
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er 56 av 71 pasienter (74 %) direkte innlagt 
på slagenhet.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF varierer andelen pasienter med hjerneslag som er lagt 
direkte inn i slagenhet mellom de tre enhetene: Mosjøen 25 %, Sandnessjøen 100 % og 
Mo i Rana 100 %. Det er totalt bare registrert noen få pasienter pr. sykehusenhet, og det 
blir derfor stor prosentvis variasjon.  
 
Ved Finnmarkssykehuset HF ligger andelen rundt 90 %. 
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Helgelandssykehuset HF og Nordlandssykehuset HF representerer over halvparten av 
økningen i brutto månedsverk (ekslusiv innleie) for Helse Nord. Tallene viser en økning 
blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, sykepleiere, diagnostisk 
personell, driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppen ”Adm. og ledere” ved 
Nordlandssykehuset HF har det vært en reduksjon.  
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I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken: 
Innkjøp, fritt sykehusvalg, pasientreiser, sørge for at pasientadministrative rutiner og 
systemer godt ivaretar nye pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og 
brukerrettighetsloven, ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft, 
DeVaVi- prosjektet, andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har 
fått behandling med trombolyse, etablere tilbud innen geriatri og rehabilitering som 
ivaretar samisk språk og kulturforståelse, felles radiologiske protokoller for 
utredning/kontroll av kreftpasienter, tilbud til barn og unge utsatt for seksuelle 
overgrep, omskjæring av gutter, åpne dokumenter, andel legemiddelgjennomganger 
gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord, antall 
legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek Nord, 
Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen, offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i 
systematisk forbedringsarbeid, andel deltid og sykefravær. 
  
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2015 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 16. juni 2015. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg vil få en orientering om Tertialrapport nr. 1-2015 i møte, den 16. 
september 2014. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for styret i etterkant. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Konklusjon/vurdering 
Foretaksgruppen Helse Nord er fortsatt ikke i mål, når det gjelder krav om ventetid og 
fristbrudd. Det jobbes kontinuerlig med å forbedre kvaliteten i helseforetakene. For 
kreftpakkeforløp er det noe usikkerhet i tallene, da registreringen på forløpene er nytt 
av året, og to av helseforetakene ikke har startet med registrering. Likevel ser det ut 
som at vi er godt i rute, der det foreligger registrering. Nytt i årets oppdragsdokument 
er at helseforetakene skal rapportere i månedlig virksomhetsrapport på 
pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker. Dette gjør at man har en tettere 
oppfølging med innføring av tiltakspakkene. 
 
Når det gjelder smittevern og tall for sykehusinfeksjoner i vår region, så viser de 
foreløpige tallene at foretaksgruppen har for mange slike infeksjoner. Adm. direktør vil 
komme tilbake til styret med offisielle tall, når disse er klar.  
  
 
  

 
Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 51



Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2015 til orientering. 
 
2. Styret ber om at arbeidet med nasjonale kvalitetsindikatorer fortsetter, med særlig 

vekt på ventetider og fristbrudd. Helseforetakenes arbeid med tiltak må følges tett 
opp i tiden fremover. 

 
 
Bodø, den 10. juni 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2015 
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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 2015 er en del av tertial- og årlig melding for 2015. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2015 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2015. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 1. tertial 2015.  
 
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  
 

 

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

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Best 24 29 16 25 94 24 15 6 14
Verst 20 19 29 15 83 9 14 23 10

Kode Tall for 3. tertial 2014 M
ål 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

Somatisk helse  

N-016
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

100 % 19,2 3,8 18,5 10,3 10,1 13,1 11,4 19,4

N-002a Epikrisetid ved utskriving 100 % 71,4 67,1 73,6 72,1 79,3 71,7 68,3 77,9

N-001a Korridorpasienter 0 % 0,6 2,1 0,8 2,6 0,7 1,8 1,6 1,9

N-006a Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 5,8 10,2 10,6 3,1 6,5 6,4 5,8 4,2

N-004 Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 96,7 89,3 94,4 91,5 96,6 93,0 92,9 92,4

N-008a Individuell plan for barnehabilitering 100 % 14,9 39,0 24,4 77,5 37,8 47,0 25,8 28,9

N-009a Keisersnitt 15 16,3 15,6 15,6 22,1 19,1 18,4 17,2 12,9

N-017a Fødselsrifter 0 %

N-003a Sykehusinfeksjoner 0 % 0,0 4,6 11,4 6,8 4,0 6,7 4,2 5,3

N-021a
Startet behandling av brysktkreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 50,0 0,0 77,1 69,1 62,4 71,7 55,8 58,5

N-020a
Startet behandling av lungekreft innen 20 
arbeidsdager

100 % 80,0 100,0 52,2 45,7 39,1 52,3 29,1 45,0

N-019a
Startet behandling av tykktarmskreft innen 
20 arbeidsdager

100 % 20,0 66,7 38,9 48,0 57,4 41,1 56,9 75,2

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

100 % 92,1 86,1 87,1 97,4 98,1 90,7 92,4 90,9

N-070
Fristbrudd for pasienter på venteliste - 
somatisk helsetjeneste

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

N-071 Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 63,3 86,6 75,8 86,1 73,2 79,5 78,0 73,7

N-072
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

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

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

0 % 3,4 3,5 10,6 6,7 3,6 6,8 6,6 3,5

N-077 Erfaringer med fødsel- og barselsomsorgen  

N-018 Amputasjoner blant diabetespasienter 0 % 2,8 2,7 2,2 2,7

N-029
Fem års overlevelse etter tykktarmskreft - 
andel kvinner

100 % 64,4 64,7 61,6 66,0

N-029
Fem års overlevelse etter tykktarmskreft - 
andel menn

100 % 62,6 60,9 57,2 62,5

N-030
Fem års overlevelse etter endetarmskreft - 
andel kvinner

100 % 66,9 70,7 64,5 69,2

N-030
Fem års overlevelse etter endetarmskreft - 
andel menn

100 % 68,2 71,0 65,9 67,8

N-031
Fem års overlevelse etter lungekreft - andel 
kvinner

100 % 19,3 17,2 19,1 18,5

N-031
Fem års overlevelse etter lungekreft - andel 
menn

100 % 15,6 13,1 12,6 12,4

Ingen tall gjelder til 2013-2014

Ingen tall gjelder til 2013-2014
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Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 3. tertial 2014. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

 

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

N-032 Fem års overlevelse etter brystkreft 100 % 88,9 88,8 89,4 88,0

N-033 Fem års overlevelse etter prostatakreft 100 % 92,8 91,0 90,7 92,2

N-043 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 100 % 90,9 91,4 91,3 91,7 92,0 91,3 90,7 92,3

N-044 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt 100 % 86,9 87,3 87,7 89,2 88,8 88,0 88,3 89,0

N-045 30 dagers overlevelse etter hjerneslag 100 % 87,2 87,7 87,0 87,2 87,4 87,4 85,8 86,7

N-046
30 dagers overlevelse etter 
sykehusinnleggelse, uansett årsak

100 % 94,5 95,2 95,1 95,0 95,2 94,9 94,7 95,2

N-047 Re-innleggelse av eldre 0 % 15,4 14,2 16,4 13,1 15,7 14,6 15,4 15,8

N-077a
Erfaringer med fødsels- og barselomsorgen - 
Fødeavdelingen: Relasjonen til personalet 

0 %

N-078a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med lungebetennelse på sykehus 
innen 30 dager etter utskrivning

0 % 20,9 16,6 20,8 16,8 19,0 18,9 19,8 20,7

N-079a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med astma/KOLS på sykehus innen 30 
dager etter utskrivning

0 % 26,9 26,0 30,1 24,6 29,8 26,4 32,1 29,4

N-080a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med brudd på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 10,7 8,9 8,6 8,9 8,4 9,1 9,7 9,1

N-081a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med hjertesvikt på sykehus innen 30 
dager etter utskrivning

0 % 23,2 21,7 25,0 17,3 25,4 21,0 20,3 23,5

N-082a

Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre 
innlagt med hjerneslag på sykehus innen 30 
dager etter utskrivning

0 % 9,4 8,4 11,9 8,7 11,2 9,4 10,0 12,4

Siste data fra 2012

Kode Tall for 3. tertial 2014 M
ål 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

Psykisk helse og rus  

N-026
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(BUP)

100 % 80,2 100,0 100,0 100,0 100,0 95,9 86,8 98,8

N-027
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(VOP)

100 % 93,8 100,0 100,0 100,0 98,5 98,9 94,0 93,8

N-028
Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg 
(TSB)

100 % 100,0 100,0 86,7 94,0 97,1 94,0 90,1 94,8

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 3,8 1,8 3,1 6,3 1,7 4,0 1,8 1,8

N-060a Brudd på vurderingsgaranti TSB 0 % 0,0 0,0 2,1 1,5 2,7 1,1 2,2 1,2

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

100 % 99,0 97,5 96,3 94,8 99,3 96,5 94,9 99,0

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

100 % 100,0 100,0 85,1 99,0 99,1 95,5 98,7 98,8

N-051a Ventetid PHBU 65 29,1 37,5 54,6 51,7 49,6 45,3 44,5 50,3

N-059a Ventetid PHV 65 62,2 38,3 54,4 50,8 57,1 50,6 45,2 46,2

N-064a Ventetid TSB 65 51,8 50,2 41,7 43,1 39,6 45,7 51,3 42,1

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 0,0 0,0 9,8 12,1 0,9 8,0 0,6 0,3

N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHV 0 % 1,0 6,8 5,1 1,3 0,1 4,2 0,5 5,0

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 6,7 11,4 4,0 0,0 6,3 9,4 10,7 4,7

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

0 % 1,5 0,7 18,9 7,9 1,1 8,3 1,5 1,7

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

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

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

0 % 3,4 0,0 0,0 0,0 2,2 0,4 2,5 2,0

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 80,8 76,7 73,2 74,3 87,8 70,9 69,6 70,7

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 77,8 72,7 63,6 78,9 84,0 58,7 61,1 68,1

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 86,4 100,0 85,7 92,2 76,6 92,6 94,6 94,6

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 100,0 76,9 85,6 90,5 86,7 88,9 91,1 95,4

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 94,8 93,4 91,5 96,7 99,7 94,4 97,0 97,1

N-076 Registrering av lovgrunnlag PHV 100 % 87,7 96,5 94,7 95,0 57,9 92,4 73,2 86,0

N-083a

Individuell plan for pasienter med diagnose 
schizofreni -  Voksne med schizofreni som 
har fått individuell plan 

100 % 0,0 28,6 0,0 20,8 17,9 18,3 37,0 26,2
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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, Finnmarkssykehuset, 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset har styrebehandlet ledelsens 
gjennomgang innen utgangen av juni 2015.  Sykehusapotek Nord HF styrebehandler 
ledelsens gjennomgang i september 2015.  
 
Risiko og krav endres over tid. Prosessen for intern styring og kontroll må derfor følges 
opp for å sikre at styret og ledelsen har rimelig grad av sikkerhet for at helseforetakets 
målsettinger vil bli oppfylt.  
 
Helse Nord RHF har identifisert tre hovedområder for risikostyringen for 2015 med 
underliggende delmål. Hovedområdene er alle i tråd med overordnende mål i plan for 
Helse Nord 2015-2018.  
 
Oppfylle nasjonale krav til kvalitet og pasientsikkerhet 
o Iverksette tiltak for å redusere gjennomsnittlig ventetid til <= 65 dager og sikre at 

det ikke forekommer fristbrudd. 
o Sørge for at alle innsatsområder fra pasientsikkerhetsprogrammet videreføres og tas 

i bruk i daglig drift. 
o Iverksette tiltak i 2015 slik at vi når 0-visjonen for sykehuspåførte infeksjoner innen 

utgangen av 2016.  
o Oppfylle tidskravene i de nasjonale kreftforløpene, og implementere tiltak i regional 

kreftplan. 
 

Innfri de økonomiske mål i perioden  
o Planlegge langsiktig med nøkterne forutsetninger. Dermed skjermes helseforetakene 

mot større svingninger i inntektsforutsetningene. 
o Ta ut gevinstene av FIKS–programmet og andre investeringer. 
 
 

1 Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte 
krav (mål) til kvalitet.  
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Oppgradere utstyr og utvikle bygg i samsvar med planer og faglig utvikling 
o Sikre at vedtatt investeringsplan inklusive endringer gjennomføres i henhold til plan. 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Alle helseforetakene vil ved utgangen av juni ha risikovurdert de tre identifiserte 
hovedmålene definert for 2015.    
 
UNN HF gjennomfører risikovurderinger basert på hovedmålene med alle klinikkene i 
foretaket. Som metodikk legger opp til, oppsummeres resultatene på foretaksnivå.    
 
NLSH gjennomfører møter med klinikksjefer, senterledere og ledere for de største 
stabene. Disse møtene har til hensikt å etablere risikoreduserende tiltak slik at 
organisasjonen oppnår økt måloppnåelse, kvalitet i tjenesten og pasientsikkerhet.   
 
2.2 Innkjøp  
 
Samordning  
Det er en målsetning om man i størst mulig grad greier å samordne innkjøpsprosessene 
som kjøres innad i regionen. Det har derfor vært stilt krav til at de lokale foretakenes 
innkjøpsstrategi skulle støtte opp under den regionale innkjøpsstrategien. I tillegg er 
deltakelse i utforming og oppfølging av handlingsplan for etisk handel trukket fram som 
et konkret krav. 
 
Felles for foretakene er at det foreligger ikke egne innkjøpsstrategier, men den regionale 
strategiplanen samt den nasjonale (HINAS) handlingsplanen ligger til grunn for den 
anskaffelsesvirksomhet som pågår og de planer som foretakene har. Det gjennomføres 
fellesregionale anskaffelser både i regi av RHF-et samt av HF-ene. 
 
Når det gjelder Etisk Handel er dette et regionalt fokus. Helse Nord er medlem i IEH og 
det forplikter alle foretakene til å jobbe for å realisere IEHs formål. Dette ivaretas i dag i 
størst grad gjennom kontraktsvilkår, men uten at det foreligger rutiner for å sikre at 
disse vilkårene oppfylles. Dette er krevende oppgave som krever at det settes av 
ressurser og at man har tilstrekkelig kompetanse.  
 
Helgelandsykehuset HF har i tillegg fokus på ledelsesinvolvering. Her er innkjøp og etisk 
handel inkludert som en del av lederprogrammet.  
 
Det er et ønske om å bygge opp en regional kompetanse på området, og det pågår et 
arbeid, hvor samtlige foretak deltar, med å få på plass og operasjonalisert en 
handlingsplan for etisk handel.  
 
Som en del av oppfølgingen av rapporteringen opp mot IEH er det også laget en plan for 
hvordan denne jobben kan ytterligere forbedres i 2015, dette inkluderer involvering av 
de lokale foretakene. 
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Målkrav vedrørende omsetning gjennom Clockwork 
Foretaksgruppen har som krav i løpet av 2015 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 
%).  

 
Til tross for at det har blitt stilt lignende krav tidligere år, har omsetningen gjennom 
systemet vært rimelig stabil. Store enkeltkjøp som har blitt prosessert gjennom 
systemet vil skape svingninger, men over tid er trenden rimelig konstant. 
 

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

 
Måloppnåelse 1 tertial har vært som følger: 
 
FIN har 38 % (42 % i hele 2014), NLSH har 75 % (65 % i hele 2014), HSYK har 55 % (51 
% i hele 2014) og UNN har 65 % (67 % i hele 2014). 
 
Det er en positiv trend sammenlignet med samme periode i 2014, men det er enda et 
stykke igjen til målsetningen er nådd. Samlet sett så er omsetningen gjennom Clockwork 
på ca 65 % av hva den bør være, jf. krav som er stilt.  
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Samtlige foretak har identifisert tiltak som vil gi økt omsetning gjennom CWL, det går på 
tilrettelegging for nye avdelinger/klinikker i hovedsak gjennom tilpasning av løsning og 
rutiner til lokale/individuelle behov, implementering av enkeltanskaffelser, bedre 
oppfølging av innad i foretakene osv. Det foregår i tillegg prosesser hvor målsetningen 
er å kunne implementere flere avtaleområder (typisk tjenesteavtaler) i systemet og 
gjøre det tilgjengelig for samtlige foretak og enheter i Helse Nord.  
 
3 Pasientens helsetjeneste  
  
Ventetider og fristbrudd  
 

 
Figur 5 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2013 til april 2015 i 
Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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 Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2011 – april 2015 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 7 Antall nyhenviste i perioden januar 2014 - mars 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak i første tertial i 2015 og i 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Helse Nord har ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på under 65 
dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for første tertial i 2015 for hele regionen er 
73,6 dager. Det er Helgelandssykehuset HF som skiller seg ut og er innenfor styringskrav 
med gjennomsnittlig ventetid på 59,4 dager. Både Helgelandssykehuset HF og 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF har redusert gjennomsnittlig ventetid 
sammenlignet med samme periode i fjor. 
 
Helse Nord RHFs plan for reduksjon av ventetid og fristbrudd gjør rede for de 
virkemidlene RHF-et har til rådighet for å nå målene. Dette er krav til bedre 
virksomhetsplanlegging både med hensyn til bruk av medarbeidere og lokaler/utstyr, 
kjøp av privat kapasitet, felles regionale prosedyrer, analyser og rapportering. 
 
I styresak 49- 2015 Plan for reduksjon av ventetider viser generelle funn en uklarhet om 
ansvar for rydding i ventelistene, og at opplæringen kan bli bedre. Kartleggingen viser 
også at kunnskapen om både viderehenvisning mellom sykehus/HF og 
rettighetsvurdering av pasienter må bedres. 
 
Styresaken viser også til at for å bedre driften ytterligere og kunne gi pasientene et 
tilbud om time i første brev og behandling innen de frister som blir satt, må 
helseforetakene iverksette tiltak som sikrer: 
o Styrket ledelsesmessig oppmerksomhet om virksomhetsplanleggingen der 

behandlingen skjer. 
o Planleggingshorisont på minimum fire måneder for alle faggrupper i 

pasientbehandlingen. 
o Bruk av arbeidsplansystemet GAT slik at dette reflekterer de faktiske arbeidsplaner. 
o Sette mål for bruk av kapasitet og antall pasienter som skal kunne behandles 

innenfor en dag. 
o Utnytte kapasitet på poliklinikk og operasjonsstuer mer rasjonelt innenfor normal 

arbeidstid og alle virkedager. 
o Iverksette ekstraordinære tiltak for å få kontroll med ventetider og fristbrudd. 
o Bruke regionale Docmap prosedyre (DS8171) aktivt i arbeidet med å unngå 

fristbrudd. 
o Teknisk rydding av ventelistene. 
 
 

RHF/HF Gj. ventetid 
avviklede 2014 T1

Gj. ventetid 
avviklede 2015 T1

Endring

Helgelandssykehuset HF 64,2 59,4 -4,8
Helse Finnmark HF 69,6 72,6 3,0
Nordlandssykehuset HF 73,1 77,7 4,6
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 77,2 76,7 -0,5
Totalsum 73,0 73,6 0,6

11 Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 63



Helse Nord RHF jobber med utvikling og etablering av helhetlig venteliste-
analyseverktøy. Denne er basert på NPR anonymisert database som skal integreres i 
Helse Nord LIS2-systemet. Første fase ble implementert, og alle grafer og tabeller om 
ventetid og fristbrudd som er presentert i tertialrapporten er fra LIS ventelistemodulen 
baser på månedlig oppdater NPR anonymiserte tall. Verktøyet vil gi bedre grunnlag for 
identifisering av problemområder, støtter dialog og felles forståelse av årsaker til 
problemer, samt planlegging av forbedringstiltak.  
 

 
Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd i perioden januar 2013 – april 2014. Kilde: Norsk pasientregister, 
anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 9 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp april 2015. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 

2  Løsning for virksomhetsstyring i Helse Nord 

605            26              4 % 1 390            32              2 %
1 963         115            6 % 4 436            73              2 %
1 532         117            8 % 3 418            74              2 %

891            60              7 % 1 961            130            7 %
32              4                13 % 53                 9                17 %

Helse Nord 5 023      322        6 % 11 258      318        2,8 %

Antall 
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ventende
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Figur 10 Andel fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert 
database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 11 Andel fristbrudd for perioden januar 2013 til april 2015. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert 
database (Helse Nord LIS)  
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Tabell 2 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden september 2014 til desember 2014. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 

  
 

  
Figur 12 Månedlig utvikling til andel fristbrudd p/helseforetak for perioden januar 2011 til april 2015. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Gjennomsnitt av andel fristbrudd for 
hele regionen i første tertial er 6,8 %. Resultat i april 2015 viser at Helse Nord ligger på 
6,4 %. Ingen av helseforetakene har nådd kravet. Selv om at tre av fire foretak hadde 
bedre resultat i januar 2015 enn i januar 2014, er verdiene høyere i april 2015 enn i 
april i fjor. Utviklingen til helseforetakene varierer. Nordlandssykehuset HF skiller seg ut 
ved at de startet året med en høy andel, og utviklingen reduserer, men fortsatt ligger de 
over siste årets verdi. Utviklingen til de øvrige helseforetakene viser en mild økning fra 
januar til april i 2015. 
 
Fritt sykehusvalg 
Styringsparameter måler antall ventetider på www.frittbehandlingsvalg.no fra enheter 
som er eid av eller har avtale med de regionale helseforetakene. Tallene er oppdatert 
siste 28 dager. Måltall er 100 %.  
 
Helse Nord har enda ikke oppnådd styringskrav på 100 %. Imidlertid har vi i mars og 
april oppnådd beste resultater siden styringsmåling ble innført, henholdsvis 97, 7 % og 
97, 9 % og ligger nå på landets gjennomsnitt. Tjenesten Fritt sykehusvalg fortsetter 
med kontinuerlig arbeid for å forbedre oppdateringen, og fortsetter med tidligere 
innførte tiltak som har ført frem. Månedlige påminnelse fra ansatte ved 
informasjonstjenesten om oppdatering av tallene til alle helseforetak og private 
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institusjoner som har avtale med Helse Nord RHF sendes fortsatt, og skal sendes 
rettidig. Påminnelsen ble sendt i februar senere enn den skulle, og vi kan anta at dette 
har medvirket til svakere resultat i februar. Alle helseforetak i Helse Nord har fått tildelt 
eget passord og ID til nettsiden for å kunne oppdatere tallene selv for sin institusjon. 
 

 
Pasientreiser  
I forbindelse med jul og årsskifte er saksinngangen høyere enn normalt, samtidig som 
det er flere høytidsdager og ferieavvikling. Det oppstår derfor alltid en topp i 
saksbehandlingstiden på denne tiden av året, denne trenden er også gjeldende på 
nasjonal basis. 
 
Tre av fire pasientreisekontor klarte i løpet av de to første månedene av tertialet og 
komme seg under kravet på 14 dager, og har holdt det ut perioden. 
 
UNN ligger langt unna måloppnåelsen og har en negativ trend i utviklingen. Den store 
utfordringen er knyttet til den store mengden restanser de har bygget seg opp over tid. 
For å komme seg à jour med 14 dagers saksbehandling, så må de ha en betydelig høyere 
produksjon enn i dag. For mai måned har de leid inn 5 saksbehandlere fra Pasientreiser 
ANS samt iverksatt tiltak for å redusere sykefraværet, for å forsøke å komme à jour med 
kravet. UNN har som mål å gradvis redusere saksbehandlingstiden, slik at de ved 
utgangen av 2015 har nådd målet om 14 dagers saksbehandlingstid.  
 
 

15 Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 67



 
 
Figur 13 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
 
Standardiserte pasientforløp som er etablert i henhold til nasjonale retningslinjer  
Helseforetakene i Helse Nord har hatt hovedfokus på å implementere pakkforløpene for 
kreft. Dette arbeidet vil fortsette i 2. og 3 tertial. Arbeidet har vært koordinert fra det 
regionale helseforetaket, og arbeidsgrupper med representasjon fra alle helseforetak 
har bidratt. En stor del av kreftomsorgen er funksjonsfordelt til Tromsø og Bodø, og 
begge sykehus melder om kapasitetsproblemer innenfor MR prostata. Helseforetakene 
oppgir at dette arbeidet har vært svært ressurskrevende, og har blitt prioritert fremfor 
arbeid med andre pakkeforløp.  
 
Nordlandssykehuset Bodø har etablert pasientforløp for trombolysebehandling ved 
hjerneslag (slagalarm). Pasientforløpet er et helhetlig og tverrfaglig forløp fra AMK og 
prehospitale tjenester til pasienten mottar behandling. Forløpet har redusert tiden fra 
pasienten kommer inn til trombolyse er gitt til < 30 min. 
 
Nordlandssykehuset har også startet arbeidet med helhetlige, tverrfaglige pasientforløp 
for pasientgruppene med akutte magesmerter (både medisinske og kirurgiske kasus) og 
blodforgiftning. Disse forløpene vil fullføres i løpet av året. 
 
Sørge for at pasientadministrative rutiner og systemer godt ivaretar nye 
pasientrettigheter som følge av endringene i pasient- og brukerrettighetsloven, 
ordningen med fritt behandlingsvalg og pakkeforløp kreft.  
Som et resultat av samordning av to regionale prosjekter, henholdsvis HOS-prosjekt 
(Harmonisering Optimalisering Sammenslåing) og regionalt fristbruddprosjekt har 
Helse Nord implementert felles venteliste- og fristbruddprosedyrer i oktober 2014. 
Prosedyrer omhandler alt fra riktige registreringer knyttet til ventelister og uttak av 
rapporter i DIPS, samt hvordan vi kan løse truende og inntruffet fristbrudd. Vi har plan 
for rettidig revisjon av disse der det er aktuelt, og i forhold til endringer i pasient- og 
brukerrettighetsloven. HOS-prosjekt har etablert implementeringssystem som vi skal 
bruke når reviderte prosedyrer skal tas i bruk i region.  
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Endringene som er gjort i DIPS, og trer i kraft 1.9 er: 
• Nye felt som er kommet inn er «Vurdertdato fra annet sykehus» og «Helfo 

kontaktet». 
• Når henvisning er mottatt fra og med 1. september, endrer feltet i 

rettighetsvurderingen seg slik at «Nei» gråes ut og kan ikke velges. 
• Det er også kommet noen nye malvariabler, dvs. kode i brev som trekker automatisk 

inn tekst fra ulike felter i dette bildet, bl.a. uke. 
• I ventelisten er det kommet et nytt felt som angir tentativ uke.  
• Det må også gjøres et stort arbeid med brevmaler i alle foretakene for å sikre at vi gir 

rett (ny) informasjon til pasientene.   
• Gis mulighet for å velge ny henvisningstype ikke rettighetsvurderes. 
 
Fritt Behandlingsvalg – tiltak for å bedre samhandlingen mellom spesialisthelsetjeneste, 
primærhelsetjeneste og private aktører: 
• Samarbeid mellom HF, RHF og Unilabs for å løse flaskehalser og monitorere 

arbeidsflyten for røntgenbilder. 
• Etablere møteplass mellom HF, RHF, avtalespesialister og representanter fra 

fastlegene. 
• Utvidet kjøp av rehabiliteringstjenester for å få bort langtidsventende. 
• Idéfase for oppfølgingssystem for oppfølging av behandlingskapasitet hos private 

aktører. 
• Rekruttering til ledige avtalehjemler. 
 
Helse Nord RHF har koordinert kurs og samlinger for kodemiljøene i helseforetakene for 
å sikre lik forståelse for hvordan pakkeforløpene skal registreres. Det har som forventet 
vært en del utfordringer i starten, og det arbeides fortløpende for å utbedre disse. Alle 
helseforetak har nå fått på plass forløpsansvarlige og pakkeforløpskoordinatorer, og 
følger opp registrering og koding internt videre fremover. Ved UNN avholdes møter ved 
hver månedlig tilbakemelding fra NPR. Feilmeldinger gjennomgås og systematiske feil 
rettes opp. Ressurspersoner fra UNN bidrar i utvikling av registreringsløsninger i Helse 
Nord-LIS. 
 
3.1 Psykisk helsevern og rus    
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå 
Helse Nord ligger over landsgjennomsnittet målt i årsverk og kostnader pr. konsultasjon 
innen både psykisk helsevern for barn og unge, voksne og rus.   
Helse Nords viktigste tiltak fremover er å videreføre omstillingen fra døgn til 
(dag)/poliklinisk behandling og å følge opp ”den gylne regel” i oppfølgingsmøtene med 
foretakene.  
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Ventetid og fristbrudd 
Gjennomsnittlig ventetid3 i VOP er 61 dager for foretaksgruppen. Det er særlig 
Finnmarkssykehuset som trekker opp gjennomsnittet med en ventetid på 75 dager. BUP 
har en gjennomsnittlig samlet ventetid på 50 dager, med en variasjon fra 36 dager i 
Helgelandssykehuset til 59 dager i UNN. Gjennomsnittlig ventetid innen TSB er 50 dager, 
mens den er 82 dager i Helgelandssykehuset og 66 dager hos private avtaleinstitusjoner. 
Ny avtale om et betydelig antall behandlingsplasser innen TSB hos private institusjoner 
vil redusere ventetid og fristbrudd i løpet av 2015. 
 
Både innen VOP og BUP og er fristbruddsutviklingen negativ så langt i år, med en økning 
sammenlignet med samme periode i 2014. 
 
Aktivitet 

 
 
Tabellen viser at samlet aktivitet for foretaksgruppen følger plan for psykisk helsevern 
for voksne, selv med nedgang i antall liggedøgn og dagopphold.  
 
Samlet aktivitet for psykisk helsevern for barn og unge er lavere for polikliniske 
konsultasjoner enn plan og resultat for 2014, mens antall døgnopphold er bedre enn 
plan og året før. 
 
Innen TSB er resultatet innen aktivitet så langt lavere enn planlagt, og Helse Nord har 
derfor skrevet brev til foretakene 3.6.15 for å bidra til bedre ressursutnyttelse av private 
behandlingsplasser.  
  
Økonomi 

 
 

3 Ordinært avviklede. Tall fra NPR. 

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2015 Plan 2015 Avvik 

Resultat  
2014 Endring %

Årsplan 
2015

Antall utskrivninger PHV 2 016 1 982 34 2 015 0 % 5 776
Antall liggedøgn PHV 33 945 32 757 1 189 35 006 -3 % 94 804
Antall dagopphold PHV 114 0 114 131 -13 % 140
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 47 468 48 761 -1 293 46 410 2 % 140 734
Antall utskrivninger PHBU 145 155 -10 139 4 % 446
Antall liggedøgn  PHBU 3 965 3 263 702 3 733 6 % 9 580
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 26 645 26 959 -314 27 040 -1 % 68 780
Antall utskrivninger Rusomsorg 331 347 -16 326 2 % 905
Antall liggedøgn Rusomsorg 9 852 10 119 -267 10 301 -4 % 29 682
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 4 895 5 022 -127 4 004 22 % 14 155

Akkumulert per April

Funksjon R denne mnd JB denne mnd R hittil i fjor R hittil i år JB hittil i år avvik hittil i år Endring fra i hittil i fjor JB 2015
Somatikk, inkl lab/rtg 1 034 701      962 737          3 409 114      3 836 984     3 719 963     (117 021)         12,6 % 11 097 985   
Psykisk helse 215 806          221 993          787 460          836 089        869 527        33 438            6,2 % 2 521 527     
TSB (Rusbehandling) 34 667            34 805             114 584          130 273        135 226        4 953              13,7 % 399 475         
Prehospitale tjenester 191 782          185 944          696 799          742 341        728 982        (13 359)           6,5 % 2 188 126     
Personal, regionale felleskostnader 41 362            34 178             204 748          169 611        132 149        (37 462)           -17,2 % 401 556         
Sum driftskostnader 1 518 318     1 439 656      5 212 705     5 715 297    5 585 847    (129 451)         9,6 % 16 608 669  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

18 
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Sammenlignet med samme periode i 2014, har kun TSB hatt høyere vekst enn somatiske 
fag. Økonomisk vekst innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge er lavere enn for 
somatikk.  
 
Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehusets omstilling fra døgn til dag har redusert 
kostnadene i perioden. 
 
Finnmarkssykehuset HF 
Som ledd i omstillingen skal det opprettes to ambulante psykiatriske akutteam og  
fem nye døgnsenger, noe som forventes å øke aktiviteten og kostnadene. Psykisk 
helsevern og TSB har gjennomgående bedre resultat for ventetid enn somatiske fag. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
UNN har hatt større økonomisk vekst innen psykisk helsevern for voksne, barn og unge, 
og TSB enn for somatiske fag. Aktivtiten har vært høyere innen VOP og TSB enn for 
somatiske fag, mens behandlingsaktiviteten i BUP har hatt et betydelig fall. BUP har hatt 
en større negativ utvikling i antall månedsverk enn alle andre fagområder.  
 
Nordlandssykehuset HF 
Nordlandssykehuset har økt aktiviteten og redusert ventetiden innen psykisk helse og 
TSB sammenlignet med somatikk, mens økonomisk utvikling og utvikling i antall 
årsverk er lavere enn for somatiske fag.  
 
Helgelandssykehuset HF 
Psykisk helsevern for voksne, barn og unge har økt aktiviteten sammenlignet med 2014, 
men aktiviteten ligger likevel under plantall. TSB er på om lag samme nivå som 2014, og 
følger plan. Utviklingen i antall månedsverk for viser en svakere vekst innen psykisk 
helse og TSB enn for somatiske fag.  
 
DeVaVi- prosjektet  
All planlagt evalueringsaktivitet er gjennomført og det gjenstår kun noe analysearbeid 
før evalueringen er klar. Arbeidet har vært krevende da evalueringen blant annet har 
sammenfalt med klinikkens øvrige omstillingsarbeid. Rapporten er ferdigstilt til 
utsendelse 15. juni 2015. 
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3.2  Somatikk 
  

Andel pasienter 18-80 år innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling 
med trombolyse. Mål 20 %.  
Indikatoren viser andel pasienter 18- 80 år med blodpropp i hjernen som har fått 
behandling med trombolyse, en intravenøs medisin som løser opp blodpropp. Rask 
innleggelse i sykehus er viktig for at de som har nytte av trombolyse skal få denne 
behandlingen så fort som mulig. 
 

 
Figur 14 Andel pasienter under 80 år med akutt hjerneinfarkt som får intravenøs trombolysebehandling for 
perioden 2011-3. tertial 2014 fordelt på regioner. Kilde: Helsenorge.no 
 

 
Figur 15 Andel pasienter 18-80 pr. innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med trombolyse 
for perioden 2011 – 3. tertial 2014 fordelt på helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no 
 
Nordlandssykehuset oppgir at i 2015 har 19 pasienter fått trombolysebehandling i 1. 
tertial. Totalt har det vært innlagt 63 pasienter med hjerneinfarkt, som gir en andel på 
30 %. Dette gjelder imidlertid alle pasienter, også de over 80 år. 
For Helgelandssykehuset og UNN er andelen på hhv 30 % og 20 %. 
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 Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
Ved UNN er andelen nye kreftpasienter registrert i pakkeforløp pr. 30. april, 90 % for 
brystkreft og 67 %.  for tykk- og endetarmskreft. Andelen for lungekreft er 37 % og 
prostatakreft bare 6 %. Lungekreftforløpet har ivaretatt pasientene i pakkeforløp, men 
har midletidig utsatt kodingen grunnet sykefravær. Dette vil være rettet opp ved 
utgangen av mai. Prostataforløpet kom sent i gang da man avventet samtidig oppstart av 
Prostatasenteret. Pakkeforløp og Prostatasenter er nå frikoblet og personell er i rask 
opplæring. I løpet av et par måneder vil dette forløpet sannsynligvis nå målet sitt. 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har et pågående arbeid for registrering, 
men vil komme tilbake med mer eksakte resultater på 2. tertial. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp er 70 %  
Nordlandssykehuset oppgir at av pasienter med påvist kreft, som er ferdig registrert 
med oppstart behandling, har 88 % gjennomført pakkeforløpene innen standard 
forløpstid. UNN oppgir at ved utgangen av april måned var 67 % av forløpene ved tykk- 
og endetarmskreft (fra henvisning mottatt til start av kirurgisk behandling) gjennomført 
innenfor standard forløpstid. For alle andre forløp ble mer enn 70 % gjennomført 
innefor standard forløpstid. Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset har et 
pågående arbeid for registrering, men vil komme tilbake med mer eksakte resultater på 
2. tertial. 
 
Andel reinnleggelser innen 30 dager (som øyeblikkelig hjelp) uavhengig av alder og 
diagnose 
UNN har ikke igangsatt målinger på denne indikatoren for alle pasienter. Stikkprøver 
viser at andelen reinnleggelser jf. definisjon er svært lavt. Det må utredes nærmere 
hvordan en slik indikator kan implementeres som måleparameter. Nordlandssykehuset 
oppgir at andelen reinnleggelser stabil mellom 18-20 %. Helgelandssykehusets andel 
reinnleggelser i 1 tertial 2015 er 16,2 % innen somatikk. Internt i Helgelandssykehuset 
varierer tallene med Mosjøen17,7 %, Mo i Rana 16,3 % og Sandnessjøen 15,4 %. 
Reinnleggelser vil bli vurdert i forhold til høyt sykehusforbruk, spesielt i Mosjøen. 
Finnmarkssykehuset registrerer ikke fullgodt i dag, og har derfor ikke rapportert på 
andel reinnleggelser. Dette vil bli gjenstand for oppfølging. 
 
Andel pasienter med hjerneslag som legges direkte inn på slagenhet 
Ved Nordlandssykehuset Bodø er 88,2 % direkte innlagt på slagenhet. I Vesterålen er 
andelen 78,8 % og i Lofoten 90,8 %. Dette er tall fra nasjonalt hjerneslagsregister for 
2013. Resultatet for Vesterålen er ikke tilfredsstillende og Nordlandssykehuset ser dette 
i sammenheng med den lavere overlevelsen for hjerneslagspasienter i Vesterålen, både 
sammenlignet med nasjonalt snitt og de øvre sykehusene i helseforetaket. Det skal starte 
et arbeid med å finne ut av hvorfor det er slik, og hvilke endringer og tiltak som må 
iverksettes for å øke andelen som legges rett i slagenhet, i den tro at dette vil påvirke 
overlevelsen. Ved UNN er 56 av 71 pasienter, 74 %, er direkte innlagt på slagenhet. Ved 
Helgelandssykehuset er andelen pasienter med hjerneslag som er lagt direkte inn i 
slagenhet varierer noe mellom de tre enhetene: Mosjøen 25 %, Sandnessjøen 100 % og 
Mo i Rana 100 %. Det er totalt bare registrert noen få pasienter pr. sykehusenhet, og det 
blir derfor stor prosentvis variasjon. Finnmarkssykehuset rapporterer at andelen ligger 
rundt 90 %. 
 

21 Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 73



Etablere tilbud innen geriatri og rehabilitering som ivaretar samisk språk og 
kulturforståelse  
Finnmarkssykehuset v/Samisk helsepark etablerer nå et geriatriteam som også skal 
ambulere. Ved sykehuset i Kirkenes legges det til rette for å ivareta samisk språk og 
kultur innen for avdeling for rehabilitering. Nordlandssykehuset har tatt kontakt med 
ulike instanser innenfor det samiske miljøet for å kunne konkretisere det videre 
arbeidet til et mer spisset oppdrag som det kan arbeide videre med. 
 
Det er utarbeidet en skisse for spesialisthelsetjenester som ivaretar samisk språk og 
kultur i tverrkulturelt distriktsmedisinsk senter (TDS) i Tysfjord. Dersom dette blir 
vedtatt og etablert kan det fungere som modell for nordsamisk område. Helse Nord RHF 
har et pågående arbeid for å ferdigstille en ny geriatriplan. Alle helseforetak vil bidra inn 
i dette arbeidet med særskilt fokus på å svare ut kravet. 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer tertialvis på status på Tolkeprosjektet og har lyst ut 
prosjektlederstilling med søknadsfrist i begynnelsen av juni.   
 
Felles radiologiske protokoller for utredning/kontroll av kreftpasienter 
UNN har utarbeidet prosedyren for 1,5T MR undersøkelse av prostata er klar og tatt i 
bruk i Harstad. Første pasient er undersøkt etter protokollen 29.04. De neste er planlagt 
04.05, 06.05 og 11.05. Det vil deretter bli gjort en evaluering hvor resultatet 
sammenlignes med tilsvarende undersøkelse på 3T MR. Deretter kan prosedyren 
overføres til de andre aktuelle sykehus.  
 
Muskel-skjelett seksjonen har startet arbeidet med gjennomgang av msk-protokollene 
for å sikre en enhetlig praksis. Dette vil gi grunnlag for DocMap prosedyrer for flere 
fagområder. 
 
De øvrige kreftforløp og protokoller er forsinket. Tilsetting av nylig utlyst stilling som 
seksjonsleder for legegruppen vil være av betydning for å sikre fremdrift i dette 
arbeidet. Helse-Nord har en ulik maskinpark og protokoller må ta hensyn til dette. 
Arbeidet er derfor krevende. 
 
Tilbud til barn og unge utsatt for seksuelle overgrep  
Arbeidet med å planlegge ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for 
seksuelle overgrep er igangsatt. Rapportene fra helseforetakene viser at det er noe ulikt 
hvor langt arbeidet er kommet.  
Helse Nord RHF ser det som viktig å følge opp dette i faglinjen. Det er sentralt at 
tilbudene som videreføres eller etableres har et faglig innhold som ivaretar pasientens 
behov og rettigheter, både medisinsk og juridisk. Rapporten fra NKLM om faglige 
anbefalinger ved overføring til spesialisthelsetjenesten vil ligge til grunn. Siden det er 
mange ulike aktører involvert er det viktig å utarbeide gode samarbeidsavtaler.  
 
Omskjæring av gutter  
Nordlandssykehuset har pr. i dag ingen operatører eller opererende team som ønsker å 
delta i rituell omskjæring av gutter, og klarer derfor ikke å løse oppdraget slik det her 
ble forstått. Imidlertid er det nå mulighet for gutter i Nord-Norge å bli henvist for rituell 
omskjæring til St. Olavs hospital i Trondheim, som har etablert dette tilbudet. 
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Nordlandssykehuset ber derfor Helse Nord RHF om at tilbudet ved St. Olavs kan brukes 
som løsning på oppdraget, og at oppdraget dermed kan anses som løst.  
 
Åpne dokumenter  
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har laget handlingsplan som er under 
høring i foretaket. Nordlandssykehuset rapporterer at de er langt unna et ønsket 
normalnivå, og finner det vanskelig å definere et normalnivå på dette tidspunkt. 

 
Hvordan handlingsplanen for både åpne dokumenter og åpne henvisningsperioder uten 
ny planlagt kontakt skal være, er noe avhengig om man klarer vise dette i SAS Visual 
Analytix eller om det må baseres på DIPS rapporter. 
 
Ved UNN er det laget indikator i UNN KIS for kontinuerlig måling av antall åpne 
dokumenter. Ledere kan overvåke antatall uferdige oppgaver på daglig basis og ta ut 
trender over tid. Foreløpig viser statistikken et økende antall åpne dokumenter totalt for 
UNN i 2015. 
 
Andel legemiddelgjennomganger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek 
Nord 
I Nordlandssykehuset Bodø er det fast farmasøyt på følgende avdelinger: 
Alderspsykiatri, sengepost for nyre- og gastromedisin og korttidsenheten for rus. Ved 
disse avdelingene er det gjennomført totalt ca. 250 legemiddelgjennomganger i løpet av 
første tertial 2015. For sykehusene i Lofoten og Vesterålen har det ikke vært 
gjennomført LMG som følge av personalmangel blant sykehusfarmasøytene. Ved UNN er 
det gjennomført 296 legemiddelgjennomganger av farmasøyt, fordelt mellom 
intensivavdeling (124), pasientsentrert helsetjenesteteam, medisinsk klinikk (29), 
gynekologi/urologi (17) og alderspsykiatrisk avdeling (126). Finnmarkssykehuset har 
ikke rapportert hvor mange gjennomganger som er gjort. Ved Helgelandssykehuset 
gjennomføres legemiddelgjennomganger ved at farmasøyt er med i ortogeriatrisk team. 
 
Antall legemiddelsamstemminger gjennomført av farmasøyt ansatt i Sykehusapotek 
Nord 
Nordlandssykehuset har satt av tid til gjennomføring av samstemming av 
legemiddellister i SamStem- prosjektet, og 15 samstemminger er gjort første tertial. Ved 
UNN er det gjennomført 54 legemiddelsamstemminger. Ved Helgelandssykehuset er 
ansvaret for samstemming ved innleggelse og utskrivelse plassert hos lege.  
 
Gjennomsnittlig andel pasienter med dokumentert samstemt legemiddelliste ved 
innleggelse og utskrivelse er hhv 60 % og 76 %. 7 samstemminger er utført av farmasøyt 
etter henvisning fra lege. I tillegg har farmasøyt gjennomført 37 
legemiddelsamstemminger i forbindelse med kvalitetsmålinger i SamStem- prosjektet. 
Finnmarkssykehuset har gjort 22 samstemminger i Kirkenes, og 20 er planlagt i 
Hammerfest som ledd i kvalitetsstudien i SamStem- prosjektet. 
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4 Kvalitet og pasientsikkerhet   
 
Nasjonalt pasientsikkerhetsprogram    
Pasientsikkerhetsprogrammet har utsatt fristen for iverksetting av alle innsatsområder i 
alle relevante enheter fra utgangen av 2015 til utgangen av 2016. 
 
Spredningen av innsatsområdene til alle relevante enheter i helseforetakene er 
krevende, men arbeidet går framover. Helse Nord RHF arrangerte i mars 
veiledersamling for de lokale programlederne i regionen, med undervisning fra bl. a. 
sekretariatet i det nasjonale programmet, fra FIKS om DIPS Arena og fra NST om 
eResept. For å bistå til spredning av innsatsområdene var det planlagt å starte regionalt 
læringsnettverk. De lokale programlederne finner det mer nyttig heller å gjennomføre 
læringsnettverk i det enkelt HF på de innsatsområder det ønskes hjelp til å komme 
videre med. Den regionale kompetansetjenesten for klinisk pasientsikkerhet ved 
Nordlandssykehuset bidrar i dette arbeidet.  
 
Samstemming av legemiddellister er det mest komplekse innsatsområdet i 
Pasientsikkerhetsprogrammet. Prosjektet SamStem – regional innføring av tiltaket 
samstemming av legemiddellister i Helse Nord bistår foretakene i å få på plass dette 
innsatsområdet. Det utarbeides og implementeres felles retningslinjer for samstemming 
av legemiddellister i regionen. Prosjektet ledes fra Sykehusapotek Nord, og 
kvalitetsmidler fra Helse Nord RHF finansierer farmasøytstillinger som er plassert ved 
helseforetakene. 
 
Gjennomføring av innsatsområdene innebærer målinger og manuelle registreringer, og 
dette er en krevende del av arbeidet. Nettverket av programledere i Helse Nord har 
samarbeidet for å få på plass en elektronisk løsning for registreringer med 
rapporteringsløsning, for å redusere dette manuelle merarbeidet. Den midlertidige 
løsning er et elektronisk risikovurderingsskjema som er utviklet i Helse Vest. 
Foretakene ønsker å ta den midlertidige løsningen i bruk i påvente av DIPS Arena. 
Skjemaet er oversendt Helse Nord IKT for innsetting i DIPS. 
 
Den regionale kompetansetjenesten arrangerte i november 2014 Regional 
pasientsikkerhetskonferanse Pasientsikkerhetsarbeid i Helse Nord – sett med pasientens 
øyne, med 123 deltakere. De arrangerte også en workshop i samstemming av 
legemiddellister og et dagsseminar for toppledere og styremedlemmer. 
Kompetansetjenesten produserte sammen med kommunikasjonsavdelingen i Helse 
Nord RHF en informasjonsfilm om hjerneslag til You Tube og sosiale medier. Den ble lagt 
ut på sosiale medier i romjula 2014. 
 
Pasientsikkerhetsprogrammet i Helse Nord var presentert i tematimen til styret i Helse 
Nord RHF i april. 
 
Seks deltakere i ”Forbedringsagent” fullførte sin utdanning i mars 2015. Helse Nord har 
fått plass til to kandidater i nytt kull som startet i mai 2015. 
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Pasientsikkerhetskulturundersøkelsen  
Undersøkelsen ble gjennomført fra 17. mars til 30. april 2014.  
Alle foretakene som deltok fra Helse Nord nådde målet om svarprosent > 70. 
 
Resultatene fra 2012 og 2014 viser at det er liten endring i gjennomsnittskår både når 
det gjelder sikkerhetsklima, teamarbeidsklima og ledelsesfokus. Å forbedre kulturen i en 
organisasjon er en prosess som krever tid. Det kan være vanskelig å skape endring på 
kort sikt (fra 2012 til 2014).  
 
I oppfølgingsarbeidet har foretakene utarbeidet tiltak for å forbedre 
pasientsikkerhetskulturen. Eksempler på tiltak som er rapportert tilbake etter 
gjennomgang i helseforetakene er mer synlig sykehusledelse, systematisk arbeid med 
avvik og avviksbehandling og opplæring, samt økt fokus på pasientsikkerhet på møter.  
Viser til orienteringssak 70- 2015/3 i styremøtet 17. juni 2015 der en detaljert 
orientering om resultatene blir presentert.  
 
Offentliggjøre og bruke pasienterfaringer i systematisk forbedringsarbeid  
Foretakene gjennomfører PasOpp-undersøkelser for å framskaffe systematisk 
informasjon om pasient og brukers erfaringer med helsetjenesten, som ledd i 
forbedringsarbeidet på den enkelte avdeling. Resultatene fra PasOpp-undersøkelsene 
gjennomgås med relevante sykehusenheter for å velge ut fokusområder for videre 
oppfølging. Foretakene involverer pasient og bruker for å få med pasientperspektivet i 
forløpsarbeidet. Enkelte klinikker i Finnmarkssykehuset inviterer årlig bruker- og 
pårørendeorganisasjoner til fagdager innenfor valgte tema. 
Åpenhet om uønskede hendelser er viktig informasjon når pasient og bruker skal 
vurdere helsetjenesten og ta beslutninger i eget behandlingsopplegg. Foretakene legger 
fortløpende utvalgte 3 – 3 meldinger på sine internettsider. 
 
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. Denne prevalensundersøkelsen skal gjennomføres to 
ganger årlig. De siste resultatene som foreligger, er fra undersøkelsen i november 2014.  
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Figur 16Prevalens av sykehusinfeksjoner i Helse Nord fra mai 2012 til november 2014. Kilde: 
Folkehelseinstituttet. (Nordlandssykehuset gjennomførte ikke prevalensundersøkelsen i november 2013).    
 
Helseforetakene i Helse Nord har dårligere resultater ved undersøkelsen i november 
2014 enn i mai 2014. Unntaket er Helgelandssykehuset, der det ikke ble registrert noen 
infeksjoner ved prevalensundersøkelsen i november 2014. Helse Nord er den region 
som har de dårligste resultatene ved denne prevalensundersøkelsen. 
 
Helseforetakene skal også registrere infeksjoner etter fem ulike kirurgiske 
inngrep(NOIS4 – postoperative sårinfeksjoner). Dette gjøres ved aktiv oppfølging av 
pasientene, som kontaktes 30 dager etter operasjonen. NOIS- årsrapport for 2014 
foreligger ikke enda. Foreløpig informasjon om resultater tyder på at det i Helse Nord 
ikke har vært bedring i resultatene fra 2013 til 2014 for de fleste av disse typer inngrep. 
Resultatene fra NOIS- årsrapport 2014 vil bli nærmere omtalt i tertialrapport 2 - 2015. 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse  
 
 Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Det vises til styresak 56-2015 Virksomhetsrapport nr. 4-2015, herunder økningen i 
bemanningen for 1. tertial 2015. 
 
Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset representerer over halvparten av 
økningen. Økningen fordelt på stillingsgrupper framgår av tabellen under. 

4 Forskrift om Norsk overvåkingssystem for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner (NOIS-registerforskriften) 
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Tabell 3 Gjennomsnittlig endring månedsverk 1. tertial 2015 versus 2014, Helgelandssykehuset og 
Nordlandssykehuset 
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper med hovedvekt innen leger, 
sykepleiere, diagnostisk personell, driftsteknisk og forskning. Innenfor stillingsgruppen 
”Adm. og ledere” ved Nordlandssykehuset har det vært 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 1. tertial 2015 er at andelen 
deltid går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Men også blant 
stillingsgruppene er det stor variasjon, se graf under. 
 
Blant stillingsgruppene helsefagarbeider, forskning og diagnostisk personell er trenden 
en økende andel deltid. Helsefagarbeidere er også den gruppen hvor 
gjennomsnittalderen er høy og sykefraværet relativt høyt. 
 

1. tertial
Foretak Overordnet stillingsgruppe snitt 14 snitt 15 endring

01. Adm. og ledere 229 231 2
02. Pasientrettede stillinger 159 161 2
03. Leger 165 187 22
04. Psykologer 40 45 5
05. Sykepleiere 444 465 21
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 71 72 1
07. Diagnostisk personell 56 66 10
09. Drifts/teknisk personell 108 115 6
10. Ambulansepersonell 107 110 3
11. Forskning 0 0 0

1 378 1 452 74
01. Adm. og ledere 645 627 -18
02. Pasientrettede stillinger 489 497 8
03. Leger 436 451 15
04. Psykologer 86 88 2
05. Sykepleiere 1 072 1 097 25
06. Helsefagarbeider/hjelpepleier 186 191 4
07. Diagnostisk personell 135 138 3
09. Drifts/teknisk personell 176 188 13
10. Ambulansepersonell 166 169 3
11. Forskning 2 16 14

3 394 3 460 67

HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

Subtotal: HELGELANDSSYKEHUSET HF(HSYK)

NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)

Subtotal: NORDLANDSSYKEHUSET HF(NLSH)
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At andelen deltid øker for forskningspersonell er forventet, da flere har forskning som 
en del av sitt samlede arbeid. 
 
For stillingsgruppene sykepleiere, drifts-/teknisk og psykologer er trenden en 
avtagende andel deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner 
 

 
Figur 17 Andel deltid, 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. 
 

 
Tabell 4 Måltall sykefravær i Helse Nord – hittil i år 2015 
  
 Sykefraværet hittil i år 2015 viser til og med april. Fraværet var unormalt høyt i februar 
for hele regionen og påvirker tertialfraværet i stor grad. Man kan forvente at dette 
regulerer seg fram mot 2. tertial, allikevel er viktig at foretakene fortsetter å øke 
kunnskaps- grunnlaget og realiserer gevinster gjennom ulike tiltak. 
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FIN UNN NLSH HSYK HN IKT HN RHF SANO
2013 8,6 % 8,9 % 8,2 % 7,0 % 3,9 % 2,5 % 7,1 %

Måltall 2014 7,0 % 8,4 % 7,5 % 6,0 % 5,0 %
2014 8,7 % 8,8 % 8,0 % 7,2 % 5,3 % 3,5 % 6,6 %

Hiå 2015 9,1 % 9,3 % 8,6 % 8,0 % 5,6 % 5,0 % 5,5 %

28 Styremøte i Helse Nord RHF 
17. juni 2015 - saksdokumenter

side 80




