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Styresak 100-2015 Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - 

utkast 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å informere styret i Helse Nord RHF om status i 
arbeidet med ny kvalitetsstrategi i Helse Nord for perioden 2016-2020.  
 
Styret inviteres til å komme med innspill og tilbakemelding til utkast til ny 
kvalitetsstrategi.  
 
Bakgrunn 
Strategiperioden for forrige kvalitetsstrategi (2011-2014) har løpt ut. Som en del av 
arbeidet med ny strategi har man besøkt alle helseforetakene for å revidere status på 
gjeldende kvalitetsarbeid samt å få innspill til nye satsningsområder.  
 
Med bakgrunn i dette arbeidet har Helse Nord RHF utarbeidet et utkast til ny 
kvalitetsstrategi for 2016-2020 som beskriver de strategiske satsingsområdene som 
skal støtte opp om Helse Nords overordnede mål og bidra til å fremme varig forbedring 
av vår helsetjeneste.   
 
Det er fire satsningsområder i den nye strategien: 
- Pasientens helsetjeneste 
- Pasientsikkerhet 
- Kunnskapsforankring  
- Dokumentasjon og analyse av klinisk praksis 
 
Kvalitetsindikatorer pr. august 2015 viser at Helse Nord er den helseregionen som gjør 
det dårlig på flest kvalitetsindikatorer. Dette viser at målrettet arbeid med kvalitet samt 
å sikre kontinuerlig forbedring fortsatt må være et viktig satsningsområde for Helse 
Nord.  
 
Prosess 
Før høringsprosessen startet, har utkast til ny kvalitetsstrategi vært innom ledermøtet i 
Helse Nord RHF, direktørmøtet i Helse Nord og fagsjefmøtet i regionen for forankring. 
Konserntillitsvalgte/konsernverneombud og Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF 
informeres om arbeidet og involveres i prosessen med ny kvalitetsstrategi gjennom 
etablerte møtefora. 
 
Det er et mål å legge frem utkast til ny kvalitetsstrategi for behandling i styret desember 
2015. Tidslinje er vist i figuren under. 
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Tabell 1: Milepælsplan for prosess for arbeid med kvalitetsstrategien før den behandles i styret til Helse Nord 
i desember. Dato for når ny helse- og sykehusplan sendes ut er ikke klart ennå, men er tentativt satt opp i 
tidslinjen for november. 

 
 
Vedlagt oversendes utkast til kvalitetsstrategi 2016-2020 slik det er sendt til høring.  
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å komme med innspill og tilbakemeldinger, før 
arbeidet med strategidokumentet sluttføres etter høringsprosessen. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar informasjonen om arbeidet med Kvalitetsstrategi i Helse 
Nord 2016-2020 til orientering. 
 
 
Bodø, den 17. september 2015 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg: Kvalitetsstrategi i Helse Nord 2016-2020 - utkast  
 
 Vedlegget er lagt ut på Helse Nord RHFs nettside - se her:  
 Høring: Utkast til kvalitetsstrategi for Helse Nord 2016-2020  

ID Aktivitetsnavn Start
okt 2015

1 03.08.2015Gjenomgang ledergruppe RHF – forankring 
innhold

2 04.08.2015Direktørmøtet – Forankring innhold

10.09.2015Start høringsprosess

9 14.10.2015Frist høringsuttalelser

17 16.12.2015Styremøte Helse Nord - Behandling og 
godkjenning

nov 2015 des 2015sep 2015aug 2015

3 05.08.2015Beslutte høringsinstanser

10 27.10.2015Oppdatert kvalitetsstrategi etter høringsuttalelser 
- Gjennomgang RHF-ledermøte

02.12.2015Oversendelse styresak

11.11.2015Sak til RBU møte - Orientering

28.09.2015Sak til KTV/KVO - informasjon

4 26.08.2015Orienteringssak fagsjefmøte 2/9

10.11.2015Orientering fagsjefmøte inkludert 
høringsuttalelser

5 02.09.2015Forankring direktørmøte

12.11.2015Forankring direktørmøte inkludert 
høringsuttalelser

6

8

15 01.12.2015Drøfting KTV/KVO

13

16

7 11.09.2015Sak til styremøtet - informasjon

14

11

12

09.11.2015Innspill fra ny nasjonal helse- og sykehus-plan
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http://www.helse-nord.no/horinger/horing-utkast-til-kvalitetsstrategi-for-helse-nord-2016-2020-article131612-1546.html



