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Styresak 77-2016 Tertialrapport nr. 1-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2016 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF har i styremøtet 19. mai 2016 
behandlet styresak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016 som omhandler økonomi- og 
aktivitetsdata for første tertial. Økonomi- og aktivitetsdata har derfor begrenset plass i 
denne tertialrapporten. Tertialrapport nr. 1-2016 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. 
1-2016. 
 
Risikostyring og internkontroll  
Helseforetakene i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til 
kravene i lovgivningen.  
 
Helse Nord RHF har identifisert to målområder for risikostyringen i 2016:   
1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
2. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
 
Begge er i tråd med overordnede mål i Helse Nords langsiktige plan. Årlig rullering av 
plan 2017-2020 behandles i samme styremøte (15. juni 2016). 
 
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord har samlet sett ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på 
under 65 dager for avviklede pasienter. Ventetiden er dog redusert sammenlignet med 
1. tertial 2015 til 69,9 dager, en reduksjon på 3,7 dager. 
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Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd, men andelen fristbrudd for avviklede er 
lavere for alle helseforetakene enn for ett år siden.  
 
Opprettelse av regionalt innsatsteam november 2015 har gitt en markert reduksjon av 
ventetid og fristbrudd ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Høyere vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå 
Den gylne regel innebærer at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) relativt sett skal vokse mer enn somatikk. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon 
synliggjøres, men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
 
Tabellen under viser en samlet oversikt over indikatorer for den gylne regel.  
 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 69 44 50 42 
Endring fra 2015* -9 -17 0 -8 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 2,4 % - 3,4 % +2,7 % + 19,6 % 

Årsverk – endring*** 0,3 % - 1,5 % - 0,9 % + 1,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 5,0 % + 16,2 % -1,6 % + 19,5 % 

* Gjennomsnittlig ventetid i dager 
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015  
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
I Helse Nord er andelen kreftpasienter registrert i pakkeforløp i 1. tertial på over 75 %.  
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av 
type pakkeforløp er 70 %  
Andelen pakkeforløp i Helse Nord som er gjennomført innen standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp, er redusert fra over 70 % til vel 60 % sammenlignet 
med samme tid i fjor og utgangen av 2015. Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset ligger totalt over 70 %, mens Universitetssykehuset Nord-Norge 
og Finnmarkssykehuset ligger lavere. 
 
  

RHF/HF Gj. ventetid 
avvikledet 2015 T1

Gj. ventetid 
avvikledet  2016 T1

Endring

Finnmarkssykehuset HF 72,6 62,8 -9,7
Helgelandssykehuset HF 59,4 56,5 -2,8
Nordlandssykehuset HF 77,7 80,6 3,0
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 76,7 70,2 -6,5
Helse Nord RHF 73,6 69,9 -3,7
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Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) er minimum 70 % 
Det foreligger ikke oppdaterte data for 1. tertial 2016, men ved utgangen av 2015 var 
over 80 % av pasientene i Helse Nord med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft registrert i pakkeforløp. 
 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid er minimum 70 % 
Heller ikke her foreligger det oppdaterte data for 1. tertial 2016, men helseforetakene 
har gitt tilbakemelding ut fra egne data. 
 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge gjennomføres over 70 % av forløpene for 
brystkreft, lungekreft og tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid, 
mens for prostatakreft er andelen 35 %.  
 
Ved Nordlandssykehuset gjennomføres 84 % av forløpene for tykk- og endetarmskreft 
innen anbefalt tid. 67 % av forløpene for brystkreft gjennomføres innen anbefalt tid, 
noe som er en nedgang fra 2015.  
 
For lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft er forløpstidene i 
Finnmarkssykehuset mellom 30–74 %, hvor Hammerfest har bedre måloppnåelse enn 
Kirkenes.  
 
Ved Helgelandssykehuset er 55 % av pakkeforløpene innen anbefalt maksimal 
forløpstid. 
 
Samhandling  
Det jobbes godt i helseforetakene med å gjøre tjenesteavtalene kjent.  
 
Arbeidet med rutinene for utskrivningsklare pasienter forbedres stadig. Målet er å 
arbeide for at alle utskrivningene av pasienter med behov for kommunale tjenester er i 
tråd med tjenesteavtale 5. 
 
Brutto månedsverk – eksklusiv innleie 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset representerer ca. 80 av økningen på 90 
månedsverk i foretaksgruppen. Bemanningen viser en økning blant mange 
stillingsgrupper: pasientrettede stillinger, leger, sykepleiere, diagnostisk personell og 
driftsteknisk. Ambulansepersonell ved Helgelandssykehuset har også hatt en større 
økning. 
 
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. 
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Andre områder som behandles i tertialrapporten 
I tillegg til de nevnte områdene behandles følgende områder i vedlegget til styresaken: 
innkjøp, investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning, korridorpasienter,  
pasientreiser, pasientforløp for sykelig overvekt, pasientopplevd kvalitet, 
tolkeprosjektet, åpne dokumenter, samstemming av legemiddellister overta ansvar for 
legemiddelassistert rehabilitering, medikamentfrie tilbud i psykisk helsevern, regionalt 
tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser for barn og unge, opplæring i 
pasientadministrative systemer, sykehusinfeksjoner, andel deltid, aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging, videreutdanning, ferieavvikling og sykefravær. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2016 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 14. juni 2016. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 1-
2016 i møte, den 14. september 2016. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
Konklusjon 
Helse Nord har samlet sett ikke nådd styringskravet for ventetider og fristbrudd, men 
tallene viser en nedgang siden samme tid i fjor. Det gjøres mye godt arbeid i 
helseforetakene med å innfri de nasjonale kvalitetsindikatorene, og det regionale 
innsatsteamet har bidratt til godt forbedringsarbeid og nye rutiner vedrørende ventetid 
og fristbrudd. Det jobbes godt med pakkeforløpene for kreft i helseforetakene, og det er 
viktig å opprettholde og videreføre det gode arbeidet som pågår.  
 
  
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF godkjenner tertialrapport nr. 1-2016. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 7. juni 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
Vedlegg:   Tertialrapport nr. 1-2016 
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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 2016 er en del av tertial- og årlig melding for 2016. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2016 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2016. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametre 
som skal rapporteres til eier pr. 1. tertial 2016.  
 
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 3. tertial 2015. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 
 
 
 

Kode Tall for 3. tertial 2015 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse 

Finnmark HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssy
kehuset Nord-

Norge HF

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Hele landet

Somatisk helse  

N-016a
Pasienter med blodpropp i hjernen som får 
trombolysebehandling

20 % 20,0 13,6 16,7 13,8 11,6 15,3 12,7 20,1 14,1

N-002a Epikrisetid ved utskriving 100 % 79,5 80,7 74,3 74,6 82,8 76,0 80,0 83,9 80,8

N-001a Korridorpasienter 0 % 1,2 1,0 0,7 2,1 1,2 1,5 0,9 1,4 1,1

N-006a Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 6,5 12,3 9,5 0,9 6,4 5,7 5,0 5,8 5,4

N-004a Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 77,5 62,1 78,0 69,9 66,2 72,4 62,8 67,4 65,0

N-009a Keisersnitt 15 13,8 17,0 18,3 16,7 17,6 16,8 17,2 12,1 16,0

N-070a
Fristbrudd for pasienter på venteliste - 
somatisk helsetjeneste

0 % 0,5 0,4 0,9 0,2 0,1 0,5 0,5 0,2 0,4

N-071a Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 63,0 73,5 84,4 75,5 68,4 75,7 69,1 66,6 69,7

N-072a
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

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

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

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

N-084a
Gjennomførte pakkeforløp innen 
standardforløpstid

70 % 65,9 68,2 76,8 73,2 72,7 73,0 65,2 73,0 68,5

N-085a

Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp for 
lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft

100 % 78,2 86,1 73,0 87,8 72,1 81,3 80,7 81,9 79,5

N-093a
Pakkeforløp for brystkreft  innenfor 
maksimal anbefalt forløpstid

100 % 0,0 0,0 90,3 82,5 87,2 85,4 74,6 75,7 77,2
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Figur 3 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 3. tertial 2015 Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  
 
 
2 Felles økonomiske krav og rammebetingelser 
 
2.1 Risikostyring og internkontroll  
Gjennomførte risikovurderinger i henhold til retningslinjer for risikostyring i Helse 
Nord (RL1602). 
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.  
 

Kode Tall for 3. tertial 2015 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse 

Finnmark HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssy
kehuset Nord-

Norge HF

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord 
RHF

Helse Sør-
Øst RHF

Helse Vest 
RHF

Hele landet

Psykisk helse og rus  

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 2,3 1,8 3,9 6,5 2,6 4,2 1,1 2,0 1,9

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

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

100 % 99,4 96,3 97,8 93,6 99,2 96,2 97,3 99,3 97,9

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

100 % 99,2 95,9 95,1 99,6 98,8 97,6 98,6 99,8 98,8

N-051a Ventetid PHBU 65 28,2 42,1 43,2 44,5 52,8 40,8 46,9 44,4 46,5

N-059a Ventetid PHV 65 55,7 45,9 44,4 53,3 52,3 51,5 47,0 42,5 48,1

N-064a Ventetid TSB 65 53,1 35,6 37,4 28,2 35,0 38,5 38,5 38,3 38,1

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 0,0 3,1 1,0 0,0 1,4 0,9 0,5 0,1 0,6

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

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 0,0 5,3 0,0 0,0 1,9 11,4 0,9 9,0 3,5

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

0 % 1,7 17,5 8,2 1,2 1,2 6,3 2,5 0,3 2,3

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

0 % 2,2 17,3 1,7 3,9 1,5 5,8 0,4 1,0 1,4

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

0 % 0,0 13,6 2,7 0,6 2,8 5,4 1,2 1,8 2,0

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 94,9 82,8 71,1 79,2 89,6 74,8 73,1 73,0 75,5

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 71,0 86,7 61,3 85,6 86,6 69,7 72,3 63,8 72,7

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 92,0 96,2 65,9 83,7 85,1 84,9 94,7 96,7 93,4

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 99,4 68,6 176,6 90,0 79,2 86,9 96,7 93,4 92,3

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 96,4 86,6 86,6 97,1 98,8 92,7 98,4 98,2 97,9

N-083a

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

100 % 0,0 54,5 0,0 13,2 18,1 14,4 35,8 32,0 29,0

N-092a
Kompletthet i henvisningsformalitet ved 
henvisning til psykisk helsevern for voksne

100 % 62,6 97,7 73,3 86,8 48,6 78,7 87,6 87,5 82,0

N-107a
Tvangsinnleggelser - andel 
tvangsinnleggelser i PHV

0 % 0,8 1,8 13,7 18,8 14,3 13,9 19,7 18,3 18,0
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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 i Helse Nord styrebehandler ledelsens gjennomgang i henhold til 
kravene i lovgivningen.  
 
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 to målområder for risikostyringen i 2016.  Alle er i tråd 
med overordnede mål i Helse Nords langsiktige plan. Årlig rullering for 2017–2020 
styrebehandles juni 2016.   
 
Helse Nords mål 1 
Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i pasientbehandlingen 
 
Delmål:  
 
Redusere unødvendig venting og variasjon i kapasitetsutnyttelsen 
1. Gjennomsnittlig ventetid i spesialisthelsetjenesten er under 65 dager 
2. Ingen fristbrudd 
3. Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer 
4. Variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse mellom HF er redusert 
5. Variasjon i gjennomsnittlig liggetider innenfor fagområder er redusert 
6. Variasjon i andel dagbehandling innenfor fagområder er redusert 
7. Alle tiltakspakkene i det nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet skal være 

implementert i alle relevante enheter innen utgangen av 2016 
8. Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 

pakkeforløp, er over 70 %    
 
Delmål 4 til 6 ser nærmere på variasjon. Helse Nord RHF vil komme tilbake med en 
spesifisering av hvilke indikatorer og fagområder som er. Disse skal risikovurderes av 
Helse Nord RHF i 2016. 
 
Prioritere psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
1. Høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling enn 

for somatikk på regionnivå 
2. Antall tvangsinnleggelser for voksne er redusert 
3. Andel årsverk i distriktpsykiatriske sentre er økt i forhold til sykehus i psykiske 

helsevern for voksne 
 
 

[1] Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte 
krav (mål) til kvalitet.  
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Bedre kvalitet og pasientsikkerhet 
1. Ingen sykehuspåførte infeksjoner innen utgangen av 2016   
2. Andel sykehusinfeksjoner skal være mindre enn 4,7%  
3. Det skal ikke være korridorpasienter 
 
Helse Nords mål 2 
Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  
 
Delmål:  
 
Et sykefravær under 7,5 % for 2016 

 
Helseforetakene er pålagt å gjennomføre risikostyring i henhold til vedtatte 
retningslinjer og rapportere til Helse Nord RHF i samsvar med disse.  
 
Alle helseforetakene har risikovurdert de to identifiserte hovedmålene definert for 2016 
og gjennomfører ledelsens gjennomgang  
 
Finnmarkssykehuset har etablerte rutiner knyttet til internkontroll og gjennomfører 
risikovurderinger i henhold til retningslinjene. Ledelsens gjennomgang ble behandlet i 
styret i mars 2016. Som vesentlig del av risikostyringen ligger oppgaver knyttet til 
etablering av avbøtende tiltak for å redusere risiko. 
  
UNN har gjennomført risikovurderinger etter retningslinjer for risikostyring fra Helse 
Nord. Risikovurderingene er gjennomført på klinikknivå. Resultatene av en samlet 
vurdering viser at UNN har utfordringer med noen av målsetningene og vil igangsette 
tiltak for å nå disse målene. 
 
Sykehusapotek Nord gjennomfører ledelsens gjennomgang i september 2016 og 
risikovurderinger av Helse Nords overordnede mål i april 2016. 
 
Nordlandssykehuset 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.   
 
Helgelandssykehuset gjennomførte ledelsens gjennomgang i mai 2016 og 
risikovurderinger av Helse Nords overordnede mål er under utarbeidelse. 
 
 
2.2 Innkjøp  
Samordning  
Det er stilt krav til foretakene å legge til rette for økt grad av samordning på tvers av 
foretakene. Foretakene skulle innen 28.2.16 levere oversikt over avtaleportefølje samt 
planlagte anskaffelser som skal gjennomføres eller starte opp i 2016. I tillegg skal 
foretakene innen 31.3.2016 ta stilling til hvilke anskaffelser som egner seg å gjøre i 
fellesskap. 
 
Samtlige av foretakene har levert oversikt over gjeldende avtaler, samt plan for 
anskaffelsesprosesser i 2016. Det er samtidig et krav til foretakene at de i løpet av 2016 
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skal implementere leveransene fra NSSIL. Dette er enda ikke gjort og medfører at 
strukturen planene er levert i, varierer veldig fra foretak til foretak. Dette skaper 
utfordringer for det enkelte foretak å se sine behov opp mot behovet i resten av 
regionen. 
 
I tillegg viser Nordlandssykehuset til at de har interne prosesser som pågår som 
påvirker deres prioriteringer, mens Finnmarkssykehuset viser til at de ikke har 
kapasitet til å påta seg ansvaret for gjennomføring av fellesregionale prosjekter, men at 
de gjerne deltar. 
 
Det er avtalt at saken følges opp i det regionale innkjøpsforum for man i fellesskap 
finner fram til potensialet for felles prosesser i 2016. 
 
 
2.3 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvalting  
 
Innen første tertial etablere plan for innfasing til nasjonalt system for forvaltning, 
drift og vedlikehold (FDV) medisinsk teknisk utstyr (MTU) og 
behandlingshjelpemidler (BHM). 
Plan for implementering av systemet (Medusa) i alle HF er i hovedsak klare. I løpet av 
1.halvår 2017 er det forventet at alle HF har tatt systemet i bruk 
  
UNN er allerede i drift, Helgelandssykehuset er i drift så snart de får konvertert noen 
filer - antakelig før ferien, Finnmarkssykehuset er i drift fra oktober og NLSH forventes å 
ha systemet i bruk i første kvartal 2017, etter at det er gjort noen tilpasninger som NLSH 
ønsker å få gjort før ibruktaking. 
  
Første møte i regionale grupper MTU og BHM ble avholdt 27. mai 2016. Integrering 
mellom Innkjøp ClockWork og Medusa med avklaring i forhold til BHM-delen for alle HF 
går i Tromsø 6.juni 2016. Det er lagt opp til fire årlige møter for regional MTU-gruppe og 
BHM-gruppe. 
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3 Pasientens helsetjeneste  
  
Ventetider og fristbrudd  
 

 
 
Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2014 til 
april 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 

 
 Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2013 – april 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak  i første tertial i 2015 og 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Helse Nord har samlet sett ikke nådd styringskravet om en gjennomsnittlig ventetid på 
under 65 dager for avviklede pasienter. Ventetiden er dog redusert sammenlignet med 
1. tertial i fjor til 69,9 dager; en reduksjon på 3,7 dager. 
 
UNN har ved utgangen av 1. tertial en gjennomsnittlig ventetid på 68 dager for avviklede 
pasienter. For pasienter som fortsatt står på venteliste er gjennomsnittlig ventetid 65 
dager.  
 
Ved Nordlandssykehuset har alle klinikker redusert gjennomsnittlig ventetid for 
ventende i løpet av første tertial. Styringsmålet oppnås innen psykisk helsevern for 
voksne, psykisk helsevern for barn og ungdom, rusbehandling og nevrologi. Medisinsk 
klinikk har redusert gjennomsnittlig ventetid fra 165 dager til 133 dager, og forventer 
fortsatt reduksjon i minst samme «takt».  Hode- og bevegelsesklinikken har redusert 
gjennomsnittlig ventetid for ventende fra 130 dager til 111 dager i løpet av første tertial.   
Gjennomsnittlig ventetid for ventende er redusert fra 129 dager til 103 dager i løpet av 
første tertial.  I samme periode er antall ventende redusert fra 10 235 til 8 490. 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede har i første tertial ligget rundt 80 dager. 
 
Gjennomsnittlig ventetid ved Finnmarkssykehuset 62 dager. Ventetiden i barne- og 
ungdomspsykiatrien er 56 dager, dvs. over måltallet som er 50 dager.  
Ventelisteprosjektet fra 2015 følges opp i alle klinikkene.  
 
Ved Helgelandssykehuset har gjennomsnittlig ventetid for avviklete pasienter i 1. tertial 
variert mellom 53 og 59 dager, slik at styringskravet er oppfylt. 
 
 

RHF/HF Gj. ventetid 
avvikledet 2015 T1

Gj. ventetid 
avvikledet  2016 T1

Endring

Finnmarkssykehuset HF 72,6 62,8 -9,7
Helgelandssykehuset HF 59,4 56,5 -2,8
Nordlandssykehuset HF 77,7 80,6 3,0
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 76,7 70,2 -6,5
Helse Nord RHF 73,6 69,9 -3,7
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Figur 6 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2014 – april 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 7 Brudd på frist til behandling for pasienter med rett til nødvendig helsehjelp, april 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister 
 
 

Helseforetak Antall avviklede 
med frist

Antall fristbrudd 
avviklede

Andel fristbrudd 
avviklede

Antall ventende Antall fristbrudd 
ventende

Andel fristbrudd 
ventende

Helgelandssykehuset HF 1 902 40 2,1 % 3 867 30 0,8%
Finnmarkssykehuset HF 1 770 55 3,1 % 4 141 39 0,9%
Nordlandssykehuset HF 3 155 128 4,1 % 8 447 70 0,8%
Universitetssykehuset i Nord-Norge 4 111 40 1,0 % 9 072 18 0,2%
Helse Nord RHF 10938 263 2,4 % 25527 157 0,6 %
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Figur 8 Andel fristbrudd i Helse Nord 2011 til april 2016. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database 
(Helse Nord LIS)  
 

 
Figur 9 Andel fristbrudd for perioden januar 2014 til april 2016. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert 
database (Helse Nord LIS)  
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Tabell 2 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden fra januar 2016 til april 2016 (hittil i år, 4 mnd). 
Kilde: Norsk pasientregister , anonymisert databasen  (Helse Nord LIS)  

 
Tabell 3 Ventetidsindikatorer til Helse Nord for perioden fra september 2015 til desember 2015 (tredje tertial 
2015, 4 mnd). Kilde: Norsk pasientregister , anonymisert databasen  (Helse Nord LIS)  
 

 
 

 
Figur 10 Månedlig utvikling til andel fristbrudd p/helseforetak for perioden januar 2011 til april 2016. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd, men andelen fristbrudd for avviklede er 
lavere for alle foretakene enn for et år siden.  
 
Ved UNN registreres mellom 20 og 30 fristbrudd pr måned. Årsaker er feilregistrering, 
for kort frist, time satt opp nær fristtidspunktet og kapasitetsutfordringer. Målrettede 
tiltak er iverksatt på behandlingsstedene der fristbrudd forekommer. Blant annet har 
organisert tilnærming gjennom innsatsteam vist seg å være svært vellykket. 
 
Nordlandssykehuset har klart å stabilisere antall fristbrudd på tilsvarende nivå som ved 
utgangen av 2015.  Da flere fagområder ivaretas av en eller få spesialister vil risikoen for 
fristbrudd øke under sommerferieavvikling. Målsetning om fristbrudd på 0-1 % i løpet 
av siste tertial opprettholdes. 
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Finnmarkssykehuset har høy andel fristbrudd i DPS Vest i forholdet til målsetningen og 
sammenlignet med de andre DPS-ene. Dette skyldes ubesatte stillinger som det har tatt 
tid å rekruttere til, og der behandlingskapasiteten ikke har vært optimal fra første dag. 
Fristbruddene i de somatiske klinikkene skyldes også primært kapasitetsproblemer. Det 
jobbes kontinuerlig med å redusere antallet, både de reelle fristbruddene og 
feilregistreringer.  
 
Helgelandssykehuset har ved utgangen av april registrert 31 ventende fristbrudd. 
Andelen avviklete fristbrudd har variert mellom 1,0 og 2,15 %. Flere av de registrerte 
fristbruddene skyldes manglende etterlevelse av prosedyrer for korrekt registrering. 
Kvalitetssikring av dette arbeidet fortsetter i tråd med tidligere vedtatt plan. 
 
Regionalt innsatsteam 
Opprettelse av Regionalt Innsatsteam 2. november 2015, har gitt tydelige resultater – 
hva angår reduksjon av ventetid og fristbrudd ved UNN. Det første teamet innen 
ortopedi og plastikkirurgisk avdeling reduserte blant annet ventetiden ved UNN Harstad 
med over 100 dager i gjennomsnitt. Forbedringsarbeidet resulterte både i rekordlave 
ventetider og færre fristbrudd enn tidligere, ved alle behandlingsenhetene i avdelingen.  
 
Det andre regionale innsatsteamet ble også etablert i NOR klinikken i UNN, og i denne 
omgang innen fagområdet øre, nese og hals. Dette teamet kan spesielt vise til stor 
reduksjon hva angår langtidsventende, da disse ble redusert med 64 %. I tillegg ble 
fristbrudd her redusert med 32 % etter av korrigering av registreringsfeil. 
 
Begge de to regionale innsatsteamene jobbet retrospektivt, for å kartlegge rutiner og har 
blant annet korrigert feilregistreringer tilbake i tid. Dette vises spesielt godt i tabell 1, 
hvor ventetiden er redusert med -6,5 og i figur 10 - hvor UNN får en sterk og varig 
reduksjon av fristbrudd fra august 2015 og frem til i dag. Teamene har bidratt til økt 
samarbeid på tvers både internt i UNN, men også eksternt i Helse Nord RHF. 
Oppsummert sees det at opprettelse av regionalt innsatsteam bidrar sterkt til å kunne 
oppnå styringskrav om gjennomsnittlig ventetid på under 65 dager, og reduksjon av 
fristbrudd. 
 
Ingen korridorpasienter  
Alle foretakene rapporterer at de fortsatt har en viss andel korridorpasienter. 
 
Ved UNN er det 10-14 korridorpasienter pr. døgn. Viktigste tiltak for reduksjon er: 
• dialog med Tromsø kommune om utskrivningsklare pasienter  
• flytting av virksomhet fra døgn til dag  
• utvidet bruk av hotellsenger 
 
I tillegg er det igangsatt et prosjekt for endret organisering av lokalsykehusfunksjonen 
for indremedisinske pasienter ved UNN Tromsø. 
 
Nordlandssykehuset har i første tertial hatt 458 korridorpasienter (gjennomsnittlig 
3,8/dag), de fleste i Bodø. Følgende tiltak er iverksatt: 
• økt andel sammedagskirurgi og dagkirurgi 
• samarbeid med kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter 
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• god utnyttelse av obs-enheten i Bodø 
• forbedring av pasientforløp, med reduksjon av unødvendig liggetid 
 
Finnmarkssykehuset har få korridorpasienter, men har en liten økning i Hammerfest 
grunnet økt antall utskrivningsklare pasienter. 
 
Helgelandssykehuset har ingen korridorpasienter i Mosjøen, men opptil 30 pr. måned i 
Sandnessjøen og Mo i Rana. Årsaker er overbelegg og feil registrering i Dips. Enhetene 
jobber med tiltak. 
 
Pasientreiser  
Saksbehandlingstiden for Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset var litt økende i 
mars og april. Helgelandssykehuset og UNN ligger godt under kravet på 14 dagers 
saksbehandlingstid. 
 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har iverksatt tiltak for å få 
saksbehandlingstiden ned mot kravet. 
 
I forbindelse med Mine Pasientreiser 01.10 (implementering av digitalt system for å 
forenkle innsendingen og håndteringen av reiseoppgjør), så har alle helseforetakene i 
Helse Nord som målsetning å være innenfor kravet på 14 dagers saksbehandlingstid. 
 
 

 
Figur 11 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord. 
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Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
 

 
Figur 12 Månedlig utvikling til andel pasienter i et pakkeforløp p/regionale helseforetak for perioden januar 
2015 til april 2016. Kilde: Helsedirektoratet (Styringsdata for RHF) 
 

 
Figur 13 Månedlig utvikling til andel pasienter i et pakkeforløp p/helseforetak i Nord for perioden januar 
2015 til april 2016. Kilde: Helsedirektoratet (Styringsdata for RHF) 
 
Helse Nord ligger samlet over 75 %. Nordlandssykehuset har ikke oppnådd 
styringskravet og jobber med tettere oppfølging av registrering av pakkeforløp. 
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Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp, er over 70 %.  
 

 
Figur 14 Månedlig utvikling til andel pasienter behandlet innen standard forløpstid p/regionale helseforetak 
for perioden januar 2015 til april 2016. Kilde: Helsedirektoratet (Styringsdata for RHF) 
 

 
Figur 15 Månedlig utvikling til andel pasienter behandlet innen standard forløpstid p/helseforetak i Nord for 
perioden januar 2015 til april 2016. Kilde: Helsedirektoratet (Styringsdata for RHF) 
 
Andelen pakkeforløp i Helse Nord som er gjennomført innen standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp, er redusert fra over 70 % til vel 60 % sammenlignet med 
samme tid i fjor og utgangen av 2015. Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset 
ligger totalt over 70 %, mens UNN og Finnmarkssykehuset ligger lavere. 
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Ved UNN er det store variasjoner mellom forløpene, og det jobbes med forbedringer på 
enkelte kreftforløp. Det er spesielt kreftformer med lavt volum som ikke oppnår 
standard forløpstid på over 70 %. 
 
Nordlandssykehuset ser behov for tettere oppfølging av både rapportering og 
forløpstider. Etter HOS trinn 2 har foretaket i pakkeforløpsrapporter framstått som fire 
sykehus. Dette er korrigert nå, og det er forventet at tettere oppfølging og enklere 
kontinuerlig tilgang via virksomhetsportalen vil øke andelen registrerte til over 
styringskravet i løpet av andre tertial. 
 
Ved Finnmarkssykehuset arbeides det med å redusere utredningstiden, særlig i 
Kirkenes, slik at standard forløpstid kan oppnås for en høyere andel pasienter. 
 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) er minimum 70 % 
 

 
Figur 16 Månedlig utvikling til andel pasienter inne innen pakkeforløp kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) p/regionale helseforetak for perioden januar 2015 til 3. tertial 
2015. Kilde: Helsenorge.no – Helse Nord LIS graf 
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Figur 17 Månedlig utvikling til andel pasienter inne innen pakkeforløp kreft (samlet for pasienter med lunge- 
bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft) p/helseforetak i Nord for perioden januar 2015 til 3 tertial 2015. 
Kilde: Helsenorge.no – Helse Nord LIS graf 
 
Det foreligger ikke oppdaterte data for 1. tertial, men ved utgangen av 2015 var over 80 
% av pasientene i Helse Nord med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft 
registrert i pakkeforløp. Det har vært noen utfordringer knyttet til registrering av 
pasienter med prostatakreft ved Nordlandssykehuset. Arbeid med gode rutiner for dette 
forventes å gi bedre resultat i neste tertial. 
 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid er minimum 70 % 
 

 
Figur 18 Månedlig utvikling til andel pakkeforløp kreft for lunge- bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft 
gjennomført innen standard forløpstid p/regionale helseforetak for perioden januar 2015 til 3. tertial 2015. 
Kilde: Helsenorge.no – Helse Nord LIS graf 
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Figur 19 Månedlig utvikling til andel pakkeforløp kreft for lunge- bryst, prostata- og tykk- og endetarmskreft 
gjennomført innen standard forløpstid p/helseforetak i Nord for perioden januar 2015 til 3. tertial 2015.. 
Kilde: Helsenorge.no – Helse Nord LIS graf 
 
Heller ikke her foreligger det oppdaterte data for 1. tertial, men foretakene har gitt 
tilbakemelding ut fra egne data. 
 
Ved UNN gjennomføres over 70 % av forløpene for brystkreft, lungekreft og tykk- og 
endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid, mens for prostatakreft er andelen 
35 %. Rapporter fra NPR gjennomgås månedlig og resultatene overvåkes nøye, og man 
ser at noe feilregistreres.  
 
Ved Nordlandssykehuset gjennomføres 84 % av forløpene for tykk- og endetarmskreft 
innen anbefalt tid. 67 % av forløpene for brystkreft gjennomføres innen anbefalt tid, noe 
som er en nedgang fra 2015. Foretaket vil undersøke om dette skyldes feilregistrering 
eller reelle forsinkelser i forløpet. 44 % av forløpene for lungekreft gjennomføres innen 
anbefalt tid, og her er det ventetid for PET-CT1 i Tromsø eller Oslo som gir forsinkelser. 
For prostatakreft er det bare 14 % hvor pakkeforløpet gjennomføres innen anbefalt 
forløpstid. 
 
For lungekreft, prostatakreft og tykk- og endetarmskreft er forløpstidene i 
Finnmarkssykehuset mellom 30–74 %, hvor Hammerfest har bedre måloppnåelse enn 
Kirkenes. Brystkreft behandles ved UNN. Finnmarkssykehuset vil våren 2016 
gjennomgå data for disse områdene for å finne forbedringsområder. 
 
Ved Helgelandssykehuset er 55 % av pakkeforløpene innen anbefalt maksimal 
forløpstid. 
 
Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  
Kartlegging viser stor variasjon i kapasitet og innhold i tilbudet. Det er startet et arbeid 
med utvikling av felles pasientforløp for denne pasientgruppen. Regional koordinator 
leder arbeidet. Til nå er det avviklet to nettverksmøter. Pasientforløpet inkluderer både 
primær- og spesialisthelsetjenesten, og omfatter utredning, behandling og 

1 PET CT = positron-emisjonstomografi computer tomografi. Avansert bildediagnostisk undersøkelsesmetode. 
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rehabilitering. Alle sykehusene skal ha et tverrfaglig behandlingstilbud som strekker seg 
over 6-12 måneder. Pasienten kan så fortsette et forløp i primærhelsetjenesten, eller 
henvises til videre konservativ behandling m/rehabiliteringsopphold eller til 
overvektskirurgi. Det er svært lang ventetid fra henvisning sendes til pasienten gis et 
tilbud om dette.  
 
Pasientforløpet ved UNN er tverrfaglig, strekker seg over 6-12 måneder og består av: 
• konsultasjoner hos sykepleier og lege 
• lærings- og mestringskurs (LM-kurs) over to dager 
• individuell eller gruppevis oppfølging  
• etter gruppebehandling ny legetime der pasienten enten henvises til 

overvektskirurgi, rehabilitering eller går tilbake til oppfølging hos fastlege 
 
Etter LM-kurset gjennomføres en evaluering fra pasientene der de angir hvordan de har 
opplevd tilbudet. UNN har ingen fristbrudd. Pga. lang ventetid på LM- kurs våren 2016 
er antall kurs økt fra fire til seks pr år.  
 
Ved Nordlandssykehuset har tilbudet innen sykelig overvekt hatt betydelig 
kapasitetsproblem i første tertial. Antall henviste øker mer enn det har vært kapasitet til 
å utrede, samtidig som opererte pasienter som skal følges opp tar en økende del av den 
polikliniske kapasiteten. Nå er bemanningen økt og det er planlagt endret 
organiseringen av tilbudet i forbindelse med omorganiseringen av medisinsk klinikk. 
Med de tiltakene som er iverksatt er det forventet en forbedring i andre tertial.   
 
Finnmarkssykehuset har opprettet et tverrfaglig tilbud til pasienter med sykelig 
overvekt ved klinikk Hammerfest. Det vurderes om et slikt tilbud skal etableres i 
Kirkenes i tillegg til Hammerfest, eller om klinikk Hammerfest skal ha et 
foretaksovergripende tilbud. 
 
Ved Helgelandssykehuset pågår et samarbeid med kommunene Brønnøy, Vefsn og Rana 
om å etablere et helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt. Praksiskoordinator, 
frisklivsentraler, samhandlingssjef, LMS og de medisinske poliklinikkene ved 
sykehusenhetene deltar i arbeidet. Regional rådgiver ved RSSO2 har vært rådgiver ved 
oppstart. Helgelandssykehuset starter med å tilby to dagers LM-kurs ved enheten i Mo i 
Rana. Samme kurs vil etter hvert kunne tilbys i Brønnøysund, Mosjøen og Sandessjøen. 
 
Utvikle lokale mål for pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i 
forbedringsarbeidet.  
Helseforetakene har i varierende grad utviklet lokale mål for pasientopplevd kvalitet 
enda. Det foregår pasienterfaringsundersøkelser i ulik grad i helseforetakene, men der 
det gjøres blir disse brukt til forbedringsarbeid. Alle deltar på PasOpp undersøkelsene. 
Helseforetakene utenom UNN avventer på at en regional elektronisk løsning for 
pasienterfaringsundersøkelser skal etableres jf Helse Nords kvalitetsstrategi. En type 
slik løsning, PING er i pilot på UNN. Ut fra erfaringer fra denne piloteringen vil Helse 
Nord RHF sammen med helseforetakene jobbe med er regionalt prosjekt som skal 
forenkle innhentingen av pasienttilbakemeldinger (PREM). 

2 Regionalt senter for sykelig overvekt, Nordlandssykehuset 
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3.1 Somatikk  
 
Tolkeprosjektet  
Finnmarkssykehuset har tilsatt prosjektleder for implementering av tolkeprosjektet, og 
det er utarbeidet milepælsplan for arbeidet. Rutiner og prosedyrer for tolking via Skype 
er utviklet, og Norsk senter for forskningsdata (NSD) har godkjent etablering av et lokalt 
kvalitetsregister. 
 
Åpne dokumenter  
I oppdragsdokumentets har HF-ene krav om å: 
Etablere interne mål og rutiner for overvåking og lukking av: Åpne dokumenter eldre enn 
14 kalenderdager (DIPS- rapporter D-9586 og D-9582), åpne henvisningsperioder uten ny 
planlagt kontakt (D-7221), ugjorte oppgaver i DIPS arbeidsflyt (D-9690).  
 
Rapporten ugjorte oppgaver er ikke per april en del av indikatorene HF-ene rapporterer. 
Uttrekket er under kvalitetssikring.  

 
Figur 20 Gjennomsnitt vurderingstid (henvisning) for perioden januar 2014 – april 2016. Kilde: HF-enes 
ØBAK-rapportering. 
 
Gjennomsnittlig vurderingstid har holdt seg relativt stabilt siste året. 
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Figur 21 Åpne dokument>14dager for perioden januar 2014 – april 2016.   Kilde: HF-enes ØBAK-
rapportering. 
 
Åpne dokumenter som er eldre enn fjorten dager viser relativt liten forbedring i 
perioden januar 2014– april 2016. Nordlandssykehuset har noe redusert åpne 
dokumenter eldre enn 14 dager ved utgangen av april 2016. Det er bestilt maskinell 
lukking fra DIPS for en rekke dokumenter eldre enn 2014, en stor andel av disse er 
røntgen beskrivelser fra Sectra innføringen fra 2012 og er teknisk ikke mulig å lukke. 
Åpne dokumenter følges opp kontinuerlig med klinikkene, hvor også rollen til 
arbeidsflytansvarlig diskuteres. 
 

 
Figur 22 Pasienter med åpen henvisningsperiode uten kontakt for perioden januar 2014 – april 2016.  Kilde: 
HF-enes ØBAK-rapportering. 
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Antall åpne henvisningsperioder uten ny planlagt kontakt er generelt for høyt i 
foretaksgruppen og viser ingen bedring i perioden januar 2014 – april 2016. Det jobbes 
systematisk ved blant annet NLSH for å få redusert dette antallet.    
 
Samstemming av legemiddellister 
Sykehusapotek Nord bistår sykehusene i arbeidet med tiltakspakken ”Samstemming av 
legemiddellister”. Hovedfokuset er nå på å rulle ut tiltaket i UNN, og å følge opp 
Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset hvor tiltaket er implementert. I 
Helgelandssykehuset er det startet et prøveprosjekt med farmasøyt som gjennomfører 
samstemming av legemiddellister i akuttmottaket ved sykehuset i Mo i Rana. I tillegg 
arbeider Sykehusapotek Nords deltagere i e-kurveprosjektet med å sikre gode verktøy 
som vil forenkle samstemmingsprosessen. 
 
 
3.2 Psykisk helsevern og rus   
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå 
- gylne regel  
Den gylne regel innebærer at psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
(TSB) relativt sett skal vokse mer enn somatikk. Veksten skal måles i gjennomsnittlig 
ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, 
men holdes utenfor), årsverk (helseforetak og "private institusjoner med 
oppdragsdokument") og aktivitet (polikliniske konsultasjoner).  
 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 69 44 50 42 
Endring fra 2015* -9 -17 0 -8 
Korrigerte kostnader** + 2,4 % - 3,4 % +2,7 % + 19,6 % 
Årsverk – endring*** 0,3 % - 1,5 % - 0,9 % + 1,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 5,0 % + 16,2 % -1,6 % + 19,5 % 

Tabell 4 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid i dager 
** Korrigerte kostnader er kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring tredje tertial 2014, til tredje tertial 2015  
 
Ventetiden for psykisk helsevern og TSB er kortere enn for somatiske fag. Reduksjonen i 
ventetid er størst i psykisk helsevern for voksne, mens den for barn og unge er lik 
samme periode i fjor. Både PHBU og TSB har økt kostnadene mer enn somatiske fag. 
PHBU har lavere aktivitetsvekst enn somatiske tjenester, og en negativ utvikling 
sammenlignet med samme periode i fjor. TSB har høyere aktivitetsvekst enn somatiske 
fag, men Helse Nord har et mindre utbygget TSB-tilbud enn i landet for øvrig. TSB har 
høyere økning i årsverk enn somatiske fag, mens hele psykisk helsevern har negativ 
utvikling i årsverk sammenlignet med somatiske fag, og samme periode i 2015. 
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset skal overta ansvar for 
legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget foretaksområde i 2016.  
DPS Vest-Finnmark v/Rusteamet i Alta har overtatt ansvar for LAR-pasienter i Finnmark 
fra januar 2016. Helgelandssykehuset overtar LAR-pasientene fra mai 2016. 
Forsinkelsen skyldes rekrutteringsutfordringer. Pasientene har blitt ivaretatt i 
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overgangsperioden gjennom et godt samarbeid mellom fagmiljøet på UNN og 
Helgelandssykehuset. 
Universitetssykehuset Nord-Norge skal bidra med kompetanse ved overføringen av 
LAR-ansvaret til Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.  
UNN har opprettet et LAR-nettverk i Helse Nord for ledere, overleger og 
brukerorganisasjon som arbeider med LAR. 
 
Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) fikk oppdraget fra Helse Nord RHF i år og 
protokollen ble signert 1. mars. Arbeidet er i gang, og det er ansatt leder og opprettet 
intern arbeidsgruppe for å utforme innhold. Posten tar sikte på å åpne for pasienter fra 
høsten 2016. 
 
Opprette et regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for 
barn og unge. Tilbudet skal også kunne gis over lyd/bilde. Sikre drift av OCD-team 
for voksne, herunder nødvendig implementering og opplæring. 
Regionalt tilbud om eksponeringsterapi ved tvangslidelser (OCD) for barn og unge er 
organisert i Barne- og ungdomsklikken ved UNN, som har opprettet to stillinger for 
formålet. Regionalt OCD-team for voksne gis av Psykisk helse- og rusklinikken og er i 
drift. 
 
 
3.3 Samhandling  
 
Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten kjent. 
Helse Nord RHF er fornøyd med jobben foretakene har gjort og gjør for bekjentgjøring 
av tjenesteavtalene. 
 
UNN har revidert tjenesteavtalene, disse er p.t. anbefalt for signering av partene. 
Prosedyrer for etterlevelse av avtalene tas opp til diskusjon i OSO i september 2016.    
 
NLSH har erfaringsmøter med kommunene 2 ganger i året, og i disse møtene blir 
tjenesteavtalene gjennomgått og drøftet. For øvrig arbeider NLSH med å øke 
kunnskapen om tjenesteavtalene ved at ansatte i klinikkene deltar på erfaringsmøtene 
med kommunene, gjennom behandling av avviksmeldinger fra kommunene, vet at 
nøkkelpersoner fra klinikkene deltar ved revisjon av tjenesteavtalene og gjennom 
informasjon via styringslinjen.  
 
Finnmarkssykehuset har opplegg for informasjon om tjenesteavtalene til ledernivåene. 
Det er igangsatt revidering av avtalene, når denne er ferdig vil foretaket sørge for en ny 
gjennomgang ut i linjen. Samhandlingsenheten bidrar i undervisning om 
tjenesteavtalene i klinikkene. 
 
Helgelandssykehuset har også revidert tjenesteavtalene. Det arbeides blant annet med 
et e-læringskurs for ansatte som omhandler innhold i tjenesteavtalene.  
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Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5. 
 
Ved UNN er tjenesteavtale 5 nylig revidert. Det utarbeides nå reviderte prosedyrer 
knyttet til korrekt utskrivning av pasienter. Samhandlingsavdelingen har ansatt egen 
«utskrivningskoordinator» i en toårig prosjektstilling, som har til hovedoppgave å drive 
opplæring i prosedyrer knyttet til utskrivning. 
 
NLSH har etablert gode rutiner knyttet til utskrivning av pasienter som er i behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning. Rutinen gjennomgås 2 ganger årlig med alle 
kommunene i erfaringsmøter. Avvik fra god praksis registreres og tas opp. Antall avvik 
er redusert og anses egentlig som få.    
 
Finnmarkssykehuset har etablert gode rutiner for samarbeid med kommunen. Det er 
utarbeidet prosedyrer for håndtering av avtalen. Avvik behandles fortløpende for 
forbedring og læring. Ved Klinikk Kirkenes er det gjennomført en ny gjennomgang av 
tjenesteavtale 5 etter samhandlingstilsynet, blant annet med rutiner for epikrise ved 
utskrivelsen.   
 
Helgelandssykehuset følger opp rutinene via elektronisk meldingsutveksling, og dialog 
med pasientenes hjemkommune. Avvik på tjenesteavtale 5 meldes i avvikssystemet.  
Helse Nord RHF synes arbeidet med rutinene for utskrivningsklare pasienter er bra. 
Målet er å arbeide for at alle utskrivningene av pasienter med behov for kommunale 
tjenester er i tråd med tjenesteavtale 5. 
 
4 Kvalitet og pasientsikkerhet   
 
Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer.   
Alle foretak melder tilbake at opplæringen knyttet til HOS og endringene som kommer i 
prosjektet er godt dokumentert og deltakelsen har vært høy.  
 
Når det gjelder opplæring utover det som er laget knyttet til HOS prosjektet så har 
helseforetakene mindre oversikt.  
 
NLSH og HSYK har ansatt opplæringskoordinator som skal lage og koordinere kurs for 
DIPS brukere.  UNN har etablert et korps med instruktører som lærer opp superbrukere. 
Opplæring av relevant personell gis av superbrukere i klinikkene på UNN. 
For å sikre opplæring til alle ansatte fremhever UNN at man trenger et system for 
kompetansestyring. Dette er et regionalt prosjekt som er satt i gang 1. mars i år og skal 
pågå i 2 år. Målet med prosjektet er å gjøre kompetansemodulen som leveres av Dossier 
Solutions til en del av Personalportalen, som felles verktøy for kompetanseledelse i 
Helse Nord. Alle medarbeidere skal bruke kompetansemodulen til dokumentasjon, 
oppfølging og utvikling av kompetanse. I tillegg skal den brukes for å administrere 
progresjon i utdanningsløp for LIS når den nye strukturen for LIS er på plass fra høsten 
2017. Modulen skal testes ut i utvalgte pilotenheter i hvert foretak fra 1. juni til 31. 
oktober 2016.  
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Sykehusinfeksjoner  
Indikatoren prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus 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 2015.  

 

 
Figur 23 Utvikling i prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, fra mai 2012 til november 
2015, fordelt på regionalt helseforetak. Kilde: Helsenorge.no (2009-2015) 
 

 
Figur 24 Utvikling i prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, fra mai 2012 til november 
2015, fordelt på helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsenorge.no (2009-2015) 
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Tabell 5 Prevalens av helsetjenesteassosierte infeksjoner i sykehus, nov 2015 fordelt på regionalt 
helseforetak. Kilde: Folkehelseinstituttet - prevalensundersøkelsen høsten 2015. 
 
Helse Nord er den regionen som har dårligst resultater for denne indikatoren. Fra 2016 
skal helseforetakene rapportere og kommentere sine egne resultater fra 
prevalensundersøkelsene til Helse Nord RHF. Den første prevalensundersøkelsen for 
2016 er gjennomført i mai, og helseforetakene vil tidligst kunne kommentere sine 
resultater der i andre tertialrapport.  
 
Beredskap/informasjonssikkerhet  
Viser til bestilling fra HOD, om en rapport som viser utviklingen i arbeidet med 
oppfølging av Riksrevisjonens merknader og anbefalinger samt lukking av påpekte avvik 
arbeidet med lukking av avvikene og status. Rapporten skal leveres HOD innen 15. juni, 
og legges frem for styret i Helse Nord RHF, i etterkant.  
 
 
5 Personell, utdanning og kompetanse  
 
 Brutto månedsverk – eksklusiv innleie  
Det vises til styresak 65-2016 Virksomhetsrapport nr. 4-2016, herunder økningen i 
bemanningen for 1. tertial 2016. 
 
Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset representerer ca. 80 av økningen på 90 
månedsverk i foretaksgruppen. Økningen fordelt på stillingsgrupper framgår av tabellen 
under. 
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Tabell 6 Gjennomsnittlig endring månedsverk 1. tertial 2016 versus 2015, Finnmarkssykehuset og 
Helgelandssykehuset 
 
Tabellen viser en økning blant mange stillingsgrupper; pasientrettede stillinger, leger, 
sykepleiere, diagnostisk personell og driftsteknisk. Ambulansepersonell ved 
Helgelandssykehuset har også en større økning. 
 
Generelt er det et utviklingstrekk innen spesialisthelsetjenesten at antall 
helsefagarbeidere blir redusert og at behovet for sykepleiere øker. Der man mangler 
helsefagarbeidere må sykepleiere overta oppgavene som helsefagarbeiderne i 
utgangspunktet skulle gjort. Dette medfører en utilsiktet oppgaveglidning og et enda 
større behov for sykepleiere. Tendensene ved foretakene i Helse Nord er i tråd med den 
nasjonale utviklingen, her eksemplifisert ved Helgelandssykehuset og 
Finnmarkssykehuset. 
  
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 i 2016 er at andelen deltid 
går ned, og at gjennomsnittlig stillingsandel øker. Men blant stillingsgruppene er det stor 
variasjon. 
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Blant stillingsgruppene pasientrettede stillinger og diagnostisk personell er trenden en 
økende andel deltid.  
 
For stillingsgruppene leger, psykologer og drifts-/teknisk er trenden en avtagende andel 
deltid. Øvrige grupper har marginale variasjoner de siste 2 årene. 
 
Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS.  
Foretakene har kommet ulikt i arbeidet med å innføre aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging (ABP). 
 
Vi må erkjenne at det tar tid å endre måten det planlegges på i foretakene. 
Metodikken er fortsatt ny. Og det mangler kunnskap. 
 
Det er utfordrende at DNLF sentralt og lokalt arbeider for å beholde rullerende 
arbeidsplaner fremfor aktivitetsbaserte planer. Videre er det fortsatt et stykke å gå for å 
få legene til å bruke arbeidsplansystemet til å føre både arbeidstid og fravær. 
På tross av dette legger foretakene betydelig innsats ned i å innføre ABP og få testet 
dette i piloter. 
 
Helse Nord arbeider med utvikling av tekniske løsninger for å understøtte 
Innføring av ABP. 
 
Foretakene vil ikke nå målet innen 30. Juni. 
 
Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 2016 og ha oversikt over 
utdanningskapasitet. 
Helseforetakene er i gang med utarbeidelse av kompetanseplaner og større 
kartlegginger av kompetansebehovet. Nordlandssykehuset og UNN har handlingsplan 
for videreutdanning og har oversikt over antall medarbeidere og studenter under 
utdanning, og melder at de har god oversikt over utdanningskapasiteten ved 
universiteter i regionen. Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset har planer for 
videreutdanning for noen yrkesgrupper. Sykehusapotek Nord melder om at det ikke 
eksisterer etablerte og godkjente videreutdanninger for sine profesjonsgrupper. Det 
foregår et arbeid for å få til dette. 
 
 
Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen. 
Alle foretak i Helse Nord er med sine gjennomføringsansvarlige for MU aktive deltakere i 
regionalt forvaltningsforum for MU, ledet av Helse Nord RHF. Forvaltningsforum for MU 
gjennomfører månedlige statusmøter, i tillegg til tre større arbeidsmøter for planlegging, 
klargjøring og oppfølgning av undersøkelsen. Forvaltingsforum har i tillegg opprettet 
undergrupper for kommunikasjon, teknisk gjennomføring og handlingsplaner som 
utarbeider ulike løsningsforslag underveis. Foretakene har etablert lokale 
oppfølgingsplaner hvor status rapporteres planmessig til respektive arbeidsmiljøutvalg. 
Det er i tillegg utarbeidet felles regionalt informasjonsmateriell og premisser for 
offentliggjøring av MU rapporter. 
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Det er etter tilslutning fra regionalt samarbeidsmøte, HR sjefsmøte og direktørmøte, 
besluttet en felles regional gjennomføringsperiode for MU 2016 i løpet av uke 43-46, 
gjennomført etter samme mal som felles regional MU 2014. 
 
Helse Nord bidrar også inn i arbeidsgruppe og referansegruppe for nasjonalt arbeid med 
sammenslåing av MU og pasientsikkerhetsundersøkelsen (PSKU). I den forbindelse 
tilrettelegges det i Helse Nord også for pilotering og klargjøring for gjennomføring av 
felles nasjonal MU/PSKU undersøkelse i 2017. 
 
Helseforetakene skal samordne sin virksomhet under ferieavvikling. Primært skal 
dette gjøres internt mellom egne sykehus, men også på tvers av helseforetakene for 
egnede områder av hensyn til kvalitet i tjenesten, og for å redusere bruk av vikarer. 
Foretakene deltok kvartal 4/2015 i et regionalt arbeid i regi av Helse Nord for å se på 
muligheten til å samordne virksomhet under ferieavvikling for å sikre kvalitet og 
pasientsikkerhet. 
Foretakene har noe samordning innen fagområder internt i foretakene, men også mellom 
foretak. Og det er til en viss grad feriestengning av enheter og flytting av kompetanse og 
pasienter. Foretakene har også noe samarbeid med foretak utenfor regionen. 
I løpet av 2016 vil FIKS fullføres og dette vil innebære muligheter for enklere og sikrere 
informasjonsutveksling mellom enhetene både internt i helseforetak og mellom foretakene. 
Denne nye tekniske forutsetningen må tas med i planleggingen av ferieavviklingen. 
 
Erfaring fra det regionale arbeidet er at det er utfordrende å få til større tiltak med større 
gevinster. Arbeidet fortsetter høsten 2016 for ferieavvikling i 2017. 
 
Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  I første tertial rapporteres 
tiltak for å nå målet. 
 

 
Tabell: utvikling sykefravær per foretak i Helse Nord, 2013 - 2016 
 
I 2014 utarbeidet foretakene strategier for å redusere sykefraværet og følgelig en 
styrking av nærværet på arbeidsplassene. Sykefraværet er fortsatt høyt i 
foretaksgruppen, noe som styrker behovet ytterligere for å få etablert tiltak som kan øke 
nærværet. Økt nærvær gir økt økonomisk handlingsrom, bedre kvalitet og trygghet i 
pasientbehandlingen gjennom kontinuitet i arbeidsstokken og redusert bruk av tid til 
vikarplanlegging. 
 
Det er verdt å trekke fram at Helgelandssykehuset er det sykehuset som er innenfor 
målsettingen til Helse Nord om 7,5 % sykefravær. 
 
  

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, egne strategier 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 %
2015 9,4 % 8,9 % 8,5 % 7,6 % 5,0 % 4,0 % 6,6 %

Måltall 2016, OD 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 % 7,5 %
Hiå 2016 8,6 % 9,3 % 9,2 % 7,0 % 6,5 % 2,6 % 10,2 %
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Foretakene rapporter om pågående tiltak innenfor både det å: 
- Øke nærværet og 
- Øke kompetansen om hvordan følge opp sykemeldte 
 
Det er satt ekstra fokus på nærværsarbeid gjennom blant annet prosjektstillinger og 
arbeidsmiljøgrupper, og at resultater fra medarbeiderundersøkelsen blir brukt 
målrettet til lokal forbedring. Herunder er det prioritert at alle skal ha utviklingssamtale 
med nærmeste leder. Utvikling av samarbeidet med bedriftshelsetjenesten og NAV  
(iBedrift) er også satsingsområder for å styrke nærværsarbeidet. 
 
Foretakene jobber systematisk med opplæring av både ledere og tillitsvalgte innen IA og 
HMS for å forebygge forløp til sykefravær og følge opp spesielt langtidssykemeldte. 
Forebygging av vold og trusler innenfor psykiatrien og tilrettelegging av arbeidsplassen 
for gravide har et særskilt fokus. 
 
Det er et godt stykke igjen for at hvert enkelt foretak skal nå et mål om et sykefravær 
under 7,5 % for 2016.  
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