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Styresak 45-2016/3 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 08/2014: 

Strykninger av planlagte operasjoner i Helse 

Nord, oppfølging av styresak 20-2015 
 
 
Formål 
Styret i Helse Nord RHF orienteres i denne styresaken om status for oppfølging av 
Internrevisjonsrapport 08/2014 – Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord, jf. 
styresak 20-2015 (styremøte 26. februar 2015).  
 
Styret fattet følgende vedtak: 
1. Styret i Helse Nord RHF tar Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 

operasjoner i Helse Nord til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å iverksette internrevisjonens anbefalinger slik at man får 

sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest fra januar 2016, og å 
legge fram en orientering om status i oppfølgingsarbeidet i regionen i løpet av høsten 
2015. 

 
Oppfølging av anbefalingene er i overensstemmelse med Helse Nord RHFs strategi som 
sier at god effektivitet og ressursutnyttelse oppnås ved blant annet å organisere 
spesialisthelsetjenesten på en kostnadseffektiv måte, samtidig som vi kombinerer krav 
til kvalitet og tilgjengelighet. 
 
Å utarbeide sammenlignbar og pålitelig rapportering på strykninger av planlagte 
operasjoner i henhold til Helsedirektoratets indikatorbeskrivelse N-006, Strykninger av 
planlagte operasjoner, vil gi et bedre grunnlag for planlegging av 
operasjonsprogrammene og bedre ressursutnyttelse av operasjonsstuer med personell. 
 
Bakgrunn 
Internrevisjonen i Helse Nord RHF gjorde i 2014 en gjennomgang av registreringer og 
praksis knyttet til kvalitetsindikatoren Strykninger av planlagte operasjoner. Denne 
indikatoren er en prosessindikator innenfor området planlegging og gjennomføring av 
operativ virksomhet. Resultater og anbefalinger er beskrevet i Internrevisjonsrapport 
08/2014 – Strykninger av planlagte operasjoner i Helse Nord.  
 
  



Internrevisjonen anbefalte Helse Nord RHF, i samarbeid med helseforetakene, å: 
1.   sørge for at det etableres felles forståelse og retningslinjer for registreringer 
       vedrørende planlagte operasjoner i Helse Nord. 
2.   sørge for at eventuelle behov for tilpasninger/utvikling i DIPS blir kartlagt, vurdert, 
       bestilt og iverksatt. 
3.   vurdere om det er behov for presiseringer/endringer i den nasjonale 
      indikatorbeskrivelsen, og eventuelt melde dette til Helsedirektoratet 
 
Prosess  
Helse Nord RHF inviterte deltagere fra alle helseforetak for videre oppfølging og 
avklaringer. Arbeidsgruppen besto av fagpersonell fra operativ virksomhet i 
helseforetakene samt representanter fra internrevisjonen og fagavdelingen i Helse Nord 
RHF. 
 
Målet med arbeidet var å etablere en felles forståelse av grunnleggende begrep brukt i 
indikatorbeskrivelsen og å oppnå enighet om grunnlag for regional retningslinje. 
Arbeidet skulle svare ut internrevisjonens tre anbefalinger til Helse Nord RHF og danne 
grunnlaget for regional retningslinje. 
 
Oppsummering av enighet 
Anbefaling 
1. sørge for at det etableres felles forståelse og retningslinjer for registreringer        

vedrørende planlagte operasjoner i Helse Nord. 
Gjeldende versjon av nasjonal indikatorbeskrivelse N-006, datert 18.12.2008, har stort 
rom for tolkning. Arbeidsgruppen drøftet seg frem til enighet om felles forståelse av 
begreper brukt i indikatorbeskrivelsen så som operasjon, prosedyre, godkjent 
operasjonsprogram, øyeblikkelig hjelp m.fl.  
 
Arbeidsgruppen ble enige om hvilken pasientpopulasjon som skal inkluderes i 
registreringen. Arbeidsgruppens innstilling er videre at samme tidspunkt for 
godkjenning av operasjonsprogram skal være gjeldende i hele regionen og foreslår at 
dette settes til kl. 14.00 dagen før den dagen programmet er gjeldende for. 
 
2. sørge for at eventuelle behov for tilpasninger/utvikling i DIPS blir kartlagt, vurdert, 

bestilt og iverksatt. 
Arbeidsgruppen har følgende anbefalinger: 
• Utarbeide funksjonalitet for å dokumentere godkjenning av operasjonsprogram. 

Programmet bør på godkjenningstidspunktet endre sitt visuelle uttrykk slik at det 
tydelig fremgår at programmet har status godkjent. Dette godkjente programmet 
skal kunne hentes frem i ettertid og endringer fra godkjent program skal 
fremkomme. Endringer vil da i tillegg til strykninger omfatte øyeblikkelig hjelp og 
etteranmeldte. 

• Operasjonsmeldingen brukes for planlegging både av det enkelte inngrepet, 
pasientinformasjon og for ressursplanlegging og logistikk. Meldingen bør i større 
grad inneholde obligatoriske felt med standardisert innhold ved for eksempel å 
benytte nedtrekksmenyer. Dersom informasjonen i meldingen endres, må det 
fremgå når og av hvem endringen er foretatt. Beslutningsprosessen må kunne 
dokumenteres. 



• Det må gjøres mulig å hente ut standardiserte rapporter knyttet til 
operasjonsvirksomheten, herunder også andel strykninger. Det er ønskelig med 
visning av indikatoren i felles kvalitetssystem, datavarehus. For internt bruk bør 
dataene kunne brytes ned på fagområde og på strykningsårsak. Dette for å kunne 
bruke dataene som grunnlag for forbedring. 

• Avslutningskodene/strykningsårsakskode bør grupperes og forenkles. I dagens liste 
er det flere, til dels overlappende koder. Gruppering vil kunne si noe om årsak til 
strykning. Kodene kan grupperes i forhold som begrunnes i intern logistikk og 
planlegging, forhold vedrørende mangelfull preoperativ utredning, forhold som 
begrunnes i endring i pasientens medisinske tilstand eller forhold som angår 
ekstern logistikk som trafikk, værforhold eller postgang. 
 

Gruppen er kjent med at det innen kort tid vil foregå pilotering av operasjonsmodulen i 
Dips Arena og foreslår at ovennevnte anbefalinger innfris i løsningen.  
 
3. vurdere om det er behov for presiseringer/endringer i den nasjonale       

indikatorbeskrivelsen, og eventuelt melde dette til Helsedirektoratet. 
Indikatorbeskrivelsen er fra 2008, og medisinsk praksis endres fortløpende. En stadig 
større andel av operativ behandling konverteres til minimalt invasive prosedyrer som 
endoskopiske inngrep, kikkhullskirurgi og intervensjoner under billedveiledning.  
Arbeidsgruppen er i tvil om hvorvidt den inkluderte pasientpopulasjonen er dekkende, 
og vil anbefale at Helsedirektoratets forståelse av begrepene prosedyre og operasjon 
tydeliggjøres. Et forslag kan være at alle tiltak som meldes og planlegges i 
operasjonsmodulen i elektronisk pasientjournal (EPJ), skal omfattes av de samme 
inklusjons- og eksklusjonskriteriene og strykninger registreres.  
 
I den grad indikatoren anses å være nyttig for sammenligning av sykehus, ikke bare 
måle endring internt i det enkelte sykehus, bør tidspunkt for godkjenning 
standardiseres. 
 
Det bør foreligge en felles forståelse av hva som ligger i øyeblikkelig hjelp. Det bør også 
klargjøres hvordan man i registreringen håndterer halv-øyeblikkelig hjelp, det vil si 
inngrep med kort planleggingshorisont (24 til 72 timer) og etteranmeldte som 
tilkommer etter at neste dags program er godkjent. 
 
Adm. direktørs vurdering 
Adm. direktør vurderer at en felles forståelse av registrering og rapportering vil 
fremme sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord. Adm. direktør anbefaler 
at det på grunnlag av oppnådd enighet, utarbeides en regional retningslinje for 
registrering av strykninger fra operasjonsprogrammet. 
 
Videre bør det vurderes å informere Helsedirektoratet om arbeidet og melde behov om 
tydeliggjøring av den nasjonale indikatorbeskrivelsen.  
 
  



Hvilke behov for endringer i operasjonsmodulen i Dips som vil gjenstå etter innføring 
av Dips Arena, er ikke endelig avklart. Dette vil følges opp i tiden fremover. 
 
Det må sørges for man får sammenlignbar og pålitelig rapportering i Helse Nord senest 
fra januar 2017. 
 
 
 
Utrykt vedlegg:  Internrevisjonsrapport 08/2014: Strykninger av planlagte 

operasjoner i Helse Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 




