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Styresak 117-2016 Tertialrapport nr. 2-2016 
    Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2016 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene. Styret i Helse Nord RHF behandlet styresak 107 -2016 
Virksomhetsrapport nr. 8 -2016 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første 
tertial i styremøte 22. september 2016. Økonomi- og aktivitetsdata har derfor begrenset 
plass i tertialrapporten. 
 
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. 
2-2016. Bemanning er tatt ut fra denne rapporteringen, da dette rapporteres i 
virksomhetsrapportene.  
 
På bakgrunn av den nylig avsluttede streiken blant medarbeidere organisert i 
Akademikerne er enkelte av grafene/tabellene på ventetid/fristbrudd samt 
rapportering på smittevern utelatt. 
 
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 for 
2017–2020 ble behandlet av styret i Helse Nord RHF i styremøte 15. juni 2016.  
 
Ventetider og fristbrudd 
Helse Nord ligger per 2. tertial innenfor styringskravet på gjennomsnittlig ventetid på 
under 65 dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2016 for hele 
regionen er redusert fra 69,9 dager for 1. tertial til 64, 9 dager ved 2. tertial.   
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Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak  i første og andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Helseforetakene jobber med kvaliteten 
på registreringer for å få bort ikke reelle fristbrudd, og øke kompetansen på merkantilt 
personell som registrerer.  
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå   
Krav i Oppdragsdokumentet for 2016 om prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) betyr at disse områdene relativt sett skal 
vokse mer enn somatikk. Det er også presisert at TSB og psykisk helsevern, hver for seg, 
skal vokse mer enn somatikk. 
 
Høyere vekst skal være målt gjennom endring i: 
1. Kostnader (avskrivninger, legemidler og pensjon holdes utenfor) 
2. Årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") 
3. Ventetid 
4. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) 
 
1. Oppsummering 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 69 44 49 44 
Endring fra 2015* -11 -15 -6 +5 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,2 % - 1,6 % +3,2 % + 15,1 % 

Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 4,0 % +13,1 % +2,0 % +32,7 % 

Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring første tertial 2015, til første tertial 2016  
 
For Helse Nord viser tabellen at det er en positiv utvikling i ventetider og poliklinisk 
aktivitet innen psykisk helsevern og TSB. Kostnader og antall årsverk har en negativ 
utvikling siste år. Dette viser at døgntilbudene reduseres samtidig som de polikliniske 
tilbudene øker. Siden det er betydelig høyere kostnader og bemanningsfaktor forbundet 
med døgnbehandling, går de samlede kostnadene ned. De store endringene innen TSB 

RHF/HF
Gj. ventetid 
avvikledet 

2016 T1

Gj. ventetid 
avvikledet  

2016 T2
Endring

Finnmarkssykehuset HF 62,8 65,1 2,3
Helgelandssykehuset HF 56,5 52,9 -3,6
Nordlandssykehuset HF 80,6 76,7 -3,9
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 70,2 61,0 -9,2
Helse Nord RHF 69,9 64,9 -5,0
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skyldes blant annet stor etterspørsel etter tilbudet, bedre registrering av aktivitet og 
endringer i organisering ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF. 
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer  
Helse Nord ligger samlet godt over 70 %. Nordlandssykehuset HF hadde ikke nådd 
styringskravet i første tertial 2016, men ligger nå på 71 %. 
 
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, var i første tertial 2016 på 65,9 %. Tall for andre tertial 
foreligger ikke på helsenorge.no.  
 
Ved utgangen av august 2016 er andelen 67 % ved Universitetssykehuset Nord-Norge 
HF. Nordlandssykehuset HF har bedret andelen fra første tertial 2016, fra 62 til 69 %. 
Finnmarkssykehuset HF rapporterer at 75,4 % er innenfor standard forløpstid, mens 
Helgelandssykehuset HF oppnår 55 % i andre tertial 2016. 
 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) er minimum 70 % 
Helseforetakene rapporterer ved utgangen av andre tertial 2016 at over 70 % av 
pasientene med lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft er registrert i 
pakkeforløp. 
 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid er minimum 70 % 
Ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF er kravet oppfylt for lungekreft med 73 %, 
mens brystkreft ligger på 67 %, tykk- og endetarmskreft på 60 % og prostatakreft på 47 
% (som forøvrig er en økning på 12 % fra første tertial 2016). De lave tallene kan 
skyldes sesongvariasjon med lavdrift i 2. tertial 2016.  
 
Ved Nordlandssykehuset HF var andel pakkeforløp gjennomført innen standard 
forløpstid for lungekreft 87 %, for brystkreft 87 %, for prostatakreft 64 % (som er en 
økning på 14 % fra første tertial 2016) og for tykk- og endetarmskreft 64 % (som er en 
reduksjon på 19 % fra første tertial 2016). 
 
For årets første åtte måneder har Finnmarkssykehuset HF rapportert følgende: 
• lungekreft 73 % 
• prostatakreft 80 % 
• tykk- og endetarmskreft 93 % 
 
Ved mistanke om brystkreft sendes pasientene videre til brystdiagnostisk senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø for videre utredning og endelig behandling.  
 
Ved Helgelandssykehuset HF er 50 % av disse pakkeforløpene gjennomført innenfor 
anbefalt maksimal forløpstid. 
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Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni 2016, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS. 
Lengre planleggingshorisont, herunder seks måneder eller mer, gir forutsigbarhet og 
trygghet både for pasientene og medarbeiderne. Aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging (ABP) tar utgangspunkt i aktiviteten ved planlegging av 
bemanningen.  
 
ABP som metodikk for planlegging har sitt formål å utnytte ressursene på en god måte, 
herunder at antall ansatte på jobb vil variere i henhold til variasjon i aktiviteten. 
Integrasjonen mellom GAT og DIPS er ikke på plass, men selv om det tekniske i forhold 
til dette ikke er ferdig, kan man fremdeles planlegge bemanningen i henhold til aktivitet. 
 
Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016.  

  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 % 
Hittil i 2016 8,3 % 8,8 % 8,9 % 6,8 % 5,8 % 4,8 % 7,8 % 

 
Helseforetakene jobber med mange ulike tiltak for å nevne noen sentrale områder:  
• tilrettelegging for gravide 
• forebygging av vold og trusler 
• prosjektet «ibedrift»  
• oppfølging av resultater fra Medarbeiderundersøkelsen  
 
Helgelandssykehuset HF har etablert et eget nærværsprosjekt som hittil ser ut til å gi 
meget gode resultater. Hittil i år er sykefraværet under 7 %. I foretaksgruppen er 
sykefraværet over 8 % og fortsatt et utfordringsområde. Finnmarkssykehuset HF 
rapporterer at også mulighetssamtaler har virket positivt inn på nærværet på utvalgte 
enheter. Finnmarkssykehuset HF er også i ferd med å etablere et nærværsprosjektet, 
lignende det i Helgelandssykehuset HF. 
 
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, 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. 
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2016 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 25. oktober 2016. Protokoll fra 
drøftingsmøtet legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 2-
2016 i møte, den 9. november 2016. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
Konklusjon 
Helse Nord har samlet sett jobbet godt med styringskravet for ventetider og fristbrudd, 
og tallene viser en positiv trend siden 1. tertial 2016.  
 
Regional innsatsteam har hatt tre prosjekter i oppstartsåret, og helseforetakene viser 
interesse for å bruke teamet. Det regionale innstasteamet har bidratt til godt 
forbedringsarbeid og varlig endring på rutiner vedrørende ventetid og fristbrudd.  
 
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid. 
Det ser vi spesielt i søknadsrundene på tertialets forbedringspris, der de gode 
resultatene av slike prosjekter kommer fram. Dette er en viktig motor for å motivere 
videre til å opprettholde og videreføre det gode arbeidet som pågår i helseforetakene.  
  
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2016 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om fortsatt å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid 

med tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene.  
 
 
Bodø, den 19. oktober 2016 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2016 
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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. 2. 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 1. tertial 2016. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 

Kode Tall for 1. tertial 2016 M
å

l Helgelandsyke
huset HF

Helse Finnmark 
HF

Nordlandsyke
huset HF

Universitetssyk
ehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

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 % 38,9 18,8 25,5 9,4 17,3 18,8 14,4 17,2 0,0

N-002a Epikrisetid ved utskriving 100 % 77,6 82,8 76,4 75,4 82,8 77,0 81,0 82,5 0,0

N-001a Korridorpasienter 0 % 1,3 0,9 1,4 2,4 1,2 1,8 1,4 1,6 0,0

N-006a Utsettelse av planlagte operasjoner 0 % 5,6 11,6 8,2 4,1 6,8 6,2 5,2 5,3 0,0

N-004a Lårhalsbrudd operert innen 48 timer 100 % 100,0 92,3 97,6 89,1 90,3 93,8 92,8 95,5 0,0

N-008a Individuell plan for barnehabilitering 100 % 22,6 12,2 18,4 20,3 18,8 18,6 25,7 50,1 0,0

N-009a Keisersnitt 15 12,2 18,4 15,5 19,4 17,9 17,1 16,9 12,2 0,0

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

100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 72,6 85,8 87,4 87,3 0,0

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

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

N-071a Ventetid - somatisk helsetjeneste 65 57,1 65,0 82,8 69,3 59,9 70,7 62,1 64,1 0,0

N-072a
Brudd på vurderingsgaranti - somatisk 
helsetjeneste

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

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

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

N-018a Amputasjoner blant diabetespasienter 0 % 2,8 2,2 2,3 2,6 0,0

N-043a 30 dagers overlevelse etter hoftebrudd 100 % 91,1 91,6 91,3 92,3 92,4 91,5 91,4 92,9 0,0

N-044a 30 dagers overlevelse etter hjerteinfarkt 100 % 89,6 92,4 90,8 93,0 91,7 91,6 92,4 91,6 0,0

N-045a 30 dagers overlevelse etter hjerneslag 100 % 86,9 87,4 87,2 87,1 87,9 87,0 86,5 87,6 0,0

N-046a
30 dagers overlevelse etter sykehusinnleggelse, 
uansett årsak

100 % 95,0 94,0 95,2 94,8 95,1 94,8 95,1 95,6 95,2

N-047a Re-innleggelse av eldre 0 % 14,8 12,2 13,4 11,9 16,4 12,9 15,5 16,2 0,0

N-078a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med lungebetennelse på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 19,9 20,1 20,3 18,3 19,4 19,3 20,7 20,9 0,0

N-079a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med astma/KOLS på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 27,5 21,4 27,1 26,2 30,0 25,3 27,2 27,9 0,0
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Figur 3 forts. Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2016. Helse Nord og resten av landet. Kilde NPR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kode Tall for 1. tertial 2016 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse Finnmark 

HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssyk
ehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst 

RHF
Helse Vest RHF Hele landet

N-080a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med brudd på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 11,4 10,6 10,4 8,2 10,1 9,8 10,0 10,1 0,0

N-081a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjertesvikt på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 22,4 21,7 23,6 18,2 25,0 20,4 24,0 25,3 0,0

N-082a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjerneslag på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 9,4 10,5 11,6 9,5 12,0 10,0 10,7 12,2 0,0

N-078a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med lungebetennelse på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 19,9 20,1 20,3 18,3 19,4 19,3 20,7 20,9 0,0

N-079a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med astma/KOLS på sykehus innen 30 dager 
etter utskrivning

0 % 27,5 21,4 27,1 26,2 30,0 25,3 27,2 27,9 0,0

N-080a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med brudd på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 11,4 10,6 10,4 8,2 10,1 9,8 10,0 10,1 0,0

N-081a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjertesvikt på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 22,4 21,7 23,6 18,2 25,0 20,4 24,0 25,3 0,0

N-082a
Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt 
med hjerneslag på sykehus innen 30 dager etter 
utskrivning

0 % 9,4 10,5 11,6 9,5 12,0 10,0 10,7 12,2 0,0

N-086a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
koloninngrep

100 % 90,5 100,0 91,7 100,0 96,1 95,6 96,2 96,3 0,0

N-087a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
fjerning av galleblære (kolecystektomi)

100 % 100,0 100,0 100,0 93,3 0,0 98,2 92,0 88,4 0,0

N-088a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
innsetting av totalprotese (hofte) 

100 % 95,8 100,0 96,1 100,0 97,4 97,7 98,5 96,6 0,0

N-089a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
innsetting av hemiprotese (hofte) 

100 % 85,7 100,0 84,6 100,0 92,6 96,1 90,5 87,6 0,0

N-090a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
utført keisersnitt 

100 % 96,3 100,0 96,2 95,3 88,9 96,3 90,1 87,9 0,0

N-091a
Oppfølging av infeksjonstatus 30 dager etter 
aortakoronar bypass

100 % 90,9 98,1 86,9 97,9 0,0

N-097a
Postoperative infeksjoner etter fjerning av 
galleblære (kolecystektomi)

0 % 2,6 3,9 13,9 6,7 3,7 6,4 4,3 2,8 0,0

N-098a Postoperative infeksjoner etter utført keisersnitt 0 % 11,1 9,1 1,9 5,7 2,9 5,9 4,2 3,9 0,0

N-099a
Postoperative infeksjoner etter innsetting av 
totalprotese (hofte)

0 % 0,0 0,0 2,0 0,0 2,8 0,6 2,1 1,1 0,0

N-100a
Postoperative infeksjoner etter gjennomført 
aortakoronar bypass kirurgi

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

N-101a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter 
innsetting av hemiprotese (hofte)

0 % 1,7 0,0 2,0 1,9 0,0

N-102a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter fjerning 
av galleblære (kolecystektomi)

0 % 0,0 3,9 0,0 2,2 2,2 1,8 1,4 1,1 0,0

N-103a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter 
innsetting av totalprotese (hofte)

0 % 1,4 0,0 1,3 0,5 0,0

N-104a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter utført 
keisersnitt

0 % 0,0 6,1 0,0 2,8 1,2 2,3 1,2 1,0 0,0

N-105a
Dype og organ/hulromsinfeksjoner etter 
gjennomført aortakoronar bypass kirurgi

0 % 0,0 1,9 0,9 2,1 0,0
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Figur 4 Sammenstilling av indikatorer innen psykisk helse og TSB for 1. tertial 2016 Helse Nord og resten av 
landet. Kilde NPR.  
 
 
  

Kode Tall for 1. tertial 2016 M
ål Helgelandsyke

huset HF
Helse Finnmark 

HF
Nordlandsyke

huset HF

Universitetssyk
ehuset Nord-

Norge HF

Helse Nord 
RHF, Privat

Helse Midt-
Norge RHF

Helse Nord RHF
Helse Sør-Øst 

RHF
Helse Vest RHF Hele landet

Psykisk helse og rus  

N-026a Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (BUP) 100 % 69,0 83,0 85,4 92,7 0,0

N-027a Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (VOP) 100 % 71,5 81,0 88,5 93,1 0,0

N-028a Oppdaterte ventetider på fritt sykehusvalg (TSB) 100 % 74,9 79,2 91,0 90,4 0,0

N-054a Brudd på vurderingsgaranti PHV 0 % 1,2 2,5 6,7 15,3 2,6 8,0 1,5 2,7 0,0

N-060a Brudd på vurderingsgaranti TSB 0 % 12,3 9,6 5,3 5,4 4,1 7,1 3,8 1,7 0,0

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

100 % 100,0 93,0 94,5 95,5 99,6 95,3 96,1 99,0 0,0

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

100 % 99,2 96,6 100,0 99,3 99,6 99,0 99,7 99,9 0,0

N-051a Ventetid PHBU 65 35,4 47,3 47,2 50,6 59,0 46,7 50,6 48,5 0,0

N-059a Ventetid PHV 65 43,9 53,2 46,5 47,8 52,6 48,9 46,1 41,4 0,0

N-064a Ventetid TSB 65 49,7 46,5 28,9 34,5 35,9 41,9 38,6 30,5 0,0

N-052a Fristbrudd for pasienter på venteliste PHBU 0 % 0,0 16,0 0,0 0,0 0,6 3,7 0,1 0,0 0,0

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

N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste TSB 0 % 5,3 4,8 1,4 3,6 0,0

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

0 % 0,8 13,3 3,5 0,0 1,1 3,7 0,8 0,1 0,0

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

0 % 0,3 13,9 2,0 0,1 0,9 3,1 0,4 0,6 0,0

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

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

N-055a Epikrisetid ved utskrivning PHV 100 % 72,7 80,3 76,7 79,1 86,7 74,7 73,4 69,0 0,0

N-061a Epikrisetid ved utskrivning TSB 100 % 92,3 91,7 72,4 85,1 92,2 65,1 66,8 67,0 0,0

N-065a Registrering av hovedtilstand TSB 100 % 61,1 68,6 65,0 82,6 84,7 80,4 93,2 94,6 0,0

N-048a Registrering av hovedtilstand PHBU 100 % 98,2 65,4 143,7 82,0 76,3 79,6 93,5 93,6 0,0

N-074a Regsitrering av hovedtilstand PHV 100 % 91,2 94,2 83,5 89,0 99,4 88,4 97,0 95,7 0,0

N-076a Registrering av lovgrunnlag PHV 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

N-083a
Individuell plan for pasienter med diagnose 
schizofreni -  Voksne med schizofreni som har 
fått individuell plan 

100 % 0,0 40,0 0,0 12,5 18,9 12,9 39,7 33,6 0,0

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

100 % 73,8 97,8 80,6 85,6 48,6 81,7 87,9 86,4 0,0

N-107a
Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i 
PHV

0 % 0,8 0,5 17,1 17,8 0,0 13,7 17,8 18,3 0,0
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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.  
 
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 %    

[1] Kvalitetssystem: Det styringssystem som organisasjonen må ha for å sikre internkontroll og selvpålagte 
krav (mål) til kvalitet.  
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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 
 
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. Foretaket har per 2.tertial vurdert risikoen til gjennomføringen av 
oppdraget til å være middels til lav og anser sine tiltak som tilfredsstillende.   
  
UNN har gjennomført risikovurderinger etter retningslinjer for risikostyring fra Helse 
Nord per 1.tertial, men ikke per 2. tertial. Det vil gjennomføres risikovurderinger i 
3.tertial 2016. Vurderingene fra første tertial følges opp i direktørens ukentlige 
ledermøter. Det er fra august etablert tavlemøter i sykehusledelsen der krav, tiltak og 
mål diskuteres og korrigeres fortløpende.  
  
Sykehusapotek Nord gjennomførte 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.   
Foretaket gjennomfører risikovurderinger knyttet til tre kategorier i målsettingene i 
internkontroll: drit-, rapportering- og etterlevelsesmålsettinger.  
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Helgelandssykehuset gjennomførte ledelsens gjennomgang i mai 2016 og 
risikovurderinger av Helse Nords overordnede mål er under gjennomføring per 2.tertial.  
 
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 
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. 
 
Nordlandssykehuset viser til deres planlagte anskaffelser er stort sett knyttet opp mot 
anskaffelser som en del av utbyggingsprosjekter, mens den andre gruppen er 
hasteanskaffelser på bakgrunn i brekkasje. UNN viser til at de har få anskaffelser som 
egner seg for regional samordning, mens Finnmarkssykehuset viser til manglende 
kapasitet til å påta seg en regional prosjektlederfunksjon, men at gjerne er med på 
regionale avtaler. 
 
Likevel foreligger det forslag til konkrete områder hvor det kan gjøres felles 
anskaffelser. Nordlandssykehuset trekker fram anskaffelse av programvare som ivaretar 
kvalitetsregistrering av Hepatitt og HIV pasienter, mens UNN tar sikte på å invitere de 
øvrige foretakene i regionen til felles tilbudskonkurranse på intraokulære linser. 
 
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). 
Ved UNN er nasjonalt system for MTU/BHM (Medusa) implementert og tatt i bruk. 
Finnmarkssykehuset vil ta løsningen i bruk 2.halvår 2017. Nordlandssykehuset vil i 
løpet av høst/vinter 2017 ta løsningen i bruk, og ved Helgelandssykehuset er BHM tatt i 
bruk, mens MTU er under arbeid.  
 
Samordning fra brukerne av Medusa med felles møter både i forhold til bruk av Medusa 
og samarbeid på andre områder innenfor MTU og BHM er iverksatt. Første møte avholdt 
i midten av oktober, neste møte vil bli i november. 
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3 Pasientens helsetjeneste  
  
Ventetider og fristbrudd  
 

 
Figur 5  Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2014 
til august 2016 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

10 Styremøte Helse Nord RHF 
26OKT2016 - saksdokumenter, ettersendelse 
offentlig utgave

Side 82



 
 Figur 6 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter januar 2013 – august 2016 i Helse Nord. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
  

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pr/helseforetak  i første og andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister , anonymisert databasen (Helse Nord LIS) 
 
Helse Nord ligger per 2. tertial innenfor styringskravet på gjennomsnittlig ventetid på 
under 65 dager for avviklede pasienter. Gjennomsnitt for andre tertial i 2016 for hele 
regionen er redusert fra 69,9 dager for 1. tertial til 64, 9 dager ved 2. tertial.  
Helgelandssykehuset HF skiller seg ut og er innenfor styringskrav med gjennomsnittlig 
ventetid på mellom 52 og 64 dager. Alle helseforetakene har bortsett fra 
Finnmarkssykehuset har redusert gjennomsnittlig ventetid siden 1. tertial 2016. 
 
Ved UNN var gjennomsnittlig ventetid ved utgangen av 2.tertial 66 dager for pasienter 
avviklet i august. Ventetiden har vært stabilt nedadgående og har i perioden mai – juli 
vært under resultatkravet. Økningen i august skyldes sesongvariasjon etter lavdrift i 
sommer og det ventes at dette justerer seg inn i løpet av høsten. Det er fortsatt fokus på 
å få avviklet pasienter som har ventet lenge. 
 

RHF/HF
Gj. ventetid 
avvikledet 

2016 T1

Gj. ventetid 
avvikledet  

2016 T2
Endring

Finnmarkssykehuset HF 62,8 65,1 2,3
Helgelandssykehuset HF 56,5 52,9 -3,6
Nordlandssykehuset HF 80,6 76,7 -3,9
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 70,2 61,0 -9,2
Helse Nord RHF 69,9 64,9 -5,0
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For pasienter som fortsatt står på venteliste er gjennomsnittlig ventetid noe høyere. Det 
arbeides systematisk med å få ned antallet langtidsventende. UNN har få pasienter som 
har ventet lenge og trekker opp den gjennomsnittlige ventetiden. 349 pasienter henvist 
før 01.11.2015 uten rett til prioritert helsehjelp står på venteliste ved utgangen av 2. 
tertial 2016.      
 
Nordlandssykehuset har ikke oppnådd gjennomsnittlig ventetid for avviklede under 65 
dager. Foretakets arbeid med ventende er fokusert rundt reduksjon av fristbrudd og 
reduksjon av langtidsventende. Ved avvikling av langtidsventende vil gjennomsnittlig 
ventetid forbli høyt. Det er først når man får en reell reduksjon i antall langtidsventende 
og gjennomsnittlig ventetid for ventende at fall i gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
gjenspeiler en forbedring. 
 
Psykisk helsevern for voksne, psykisk helsevern for barn og ungdom, rusbehandling og 
nevrologi har i hele 2016 hatt gjennomsnittlig ventetid for både avviklede og ventende 
under 65 dager, i andre tertial har også kvinnesykdommer oppnådd styringskravet. 
Alle klinikker har redusert gjennomsnittlig ventetid for ventende så langt i år.  
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede var i august 76 dager. 
 
For Finnmarkssykehuset er gjennomsnittet overkant av 65 dager som er kravet. 
Gjennomsnittlig ventetid har holdt seg stabilt rundt kravet hele året. 
Ventelisteprosjektet fra 2015 følges opp i alle klinikkene som var med på dette arbeidet.  
 
Ved Helgelandssykehuset er gjennomsnittlig ventetid for avviklete pasienter har i 2. 
tertial variert mellom 52 og 64 dager, slik at styringskravet er oppfylt. 
 

 
Figur 7 Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – august 2016. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Styringskrav om ingen fristbrudd er ikke nådd. Helseforetakene jobber med kvaliteten 
på registreringer for å få bort ikke reelle fristbrudd, og øke kompetansen på merkantilt 
personell som registrerer.  
 
Ved UNN varierer antall fristbrudd nå mellom 20 og 50 ved utgangen av hver måned. 
Fristbruddene følges nå tett ukentlig i tavlemøter i direktørens styringsgruppe. 
 
Nordlandssykehuset har ikke klart styringskravet om ingen fristbrudd i andre 
tertial. Sommerferien har medført redusert kapasitet med påfølgende fristbrudd 
Helseforetaket har jobbet med en målsetning om ingen fristbrudd i løpet av tredje 
tertial, men arbeidskonflikten mellom Spekter og Akademikerne hvor 10 legene er tatt 
ut i streik har medført avlysning av polikliniske timer og redusert totalkapasitet så det 
er usikkerhet om målsetningen er realistisk. 
 
Finnmarkssykehuset har ikke 0 fristbrudd. Det er høy andel fristbrudd i DPS vest. Dette 
som følge av ubesatte stillinger som det har tatt tid å rekruttere til og der 
behandlingskapasiteten ikke har vært optimal. Situasjonen i DPS vest er i ferd med å 
bedre seg nå, og ytterligere bedring ventes utover høsten. Fristbruddene i de somatiske 
klinikkene skyldes også primært kapasitetsproblemer. Det jobbes kontinuerlig med å 
redusere antall registrerte fristbrudd. Både reelle fristbrudd og feilregistreringer.  
 
Ved Helgelandssykehuset har ingen av månedene i 2. tertial hatt 0 ventende fristbrudd, 
og ved utgangen av august var det registrert 51 ventende fristbrudd. Andelen avviklete 
fristbrudd har variert mellom 1% og 5 %. Utfordringer på fagområdene øye og lunge 
denne perioden. En stor del av de registrerte fristbruddene er fortsatt ikke reelle, men 
skyldes manglende etterlevelse av prosedyrer for korrekt registrering av 
ventetidsperioder. Å opprettholde kvalitet på registering i sommerferieavviklingen er 
utfordrende. 
 
Ingen korridorpasienter  
Alle foretakene rapporterer at de fortsatt har en viss andel korridorpasienter. 
 
Ved UNN ligger gjennomsnittlig antall korridorpasienter stabilt på rundt ti pasienter pr 
døgn. I likhet med første tertial er de viktigste tiltakene for reduksjon: 
• samarbeid med kommunene (først og fremst Tromsø) om raskere mottak av 

utskrivningsklare pasienter  
• mer dagbehandling og jevnere drift  
• utvidet bruk av hotellsenger 
• lokalsykehusprosjekt for indremedisinske pasienter ved UNN Tromsø 
 
Nordlandssykehuset har i andre tertial hatt 324 korridorpasienter (gjennomsnittlig 2,6 
pr dag), hvorav 317 i Bodø. Dette er en nedgang på 134 pasienter fra første tertial. 
Tiltakene er de samme som i første tertial: 
• økt andel sammedagskirurgi og dagkirurgi 
• samarbeid med kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter 
• god utnyttelse av obs-enheten i Bodø 
• forbedring av pasientforløp, med reduksjon av unødvendig liggetid 
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Korridorpasienter antas å vedvare som problemstilling ved Nordlandssykehuset Bodø 
inntil sengepostområdene i A/B fløya er ferdig renovert. 
 
Finnmarkssykehuset Hammerfest har flere korridorpasienter nå enn tidligere, grunnet 
økt antall utskrivningsklare pasienter. I Kirkenes er det få korridorpasienter. 
 
Helgelandssykehuset har ingen korridorpasienter i Mosjøen. I Sandnessjøen og Mo i 
Rana er antallet redusert fra første tertial, til henholdsvis 24 og 12 gjennomsnittlig pr. 
måned i andre tertial. Det startes nå et prosjekt for å redusere variasjon i innleggelser og 
liggetid mellom sykehusenhetene. 
 
Pasientreiser  
Saksbehandling av enkeltoppgjør i Helse Nord er i en litt spesiell situasjon, siden all 
saksbehandling på reiser gjennomført etter 01.10.2016, kun skal gjennomføres av den 
nye regionale enheten ved Helgelandssykehuset. I tillegg til å overta nye oppgaver, skal 
saksbehandlingen av reiser gjennomført etter 01.10.2016 behandles i et nytt system og 
etter et nytt reglement.  
 
De øvrige foretakene i Helse Nord skal saksbehandle reiser gjennomført før 01.10, 
tilhørende sitt opptaksområde. Det er 6 måneders frist på innsending av reiseoppgjør, 
dvs at alle foretakene i helse Nord må være forberedt på å behandle enkeltoppgjør inntil 
01.04.2017. Etter 01.04.2017 vil all saksbehandling av enkeltoppgjør i Helse Nord skje i 
regi av Helgelandssykehuset. 
 
Saksbehandlingstiden for Helgelandssykehuset og Unn var økende i juli og august.  
 
Grunnen til at Helgeland hadde et oppsving i saksbehandlingstiden var forberedelser til 
å overta den regionale funksjonen av enkeltoppgjør. Tiltak har blitt gjennomført og 
innen utgangen av september er de under 14 dagers saksbehandlingstid. Tiltaket var å 
øke bruken av overtid og sette inn ekstra ressurser for å komme ajour. 
 
Unn økte bruken av innleie fra Pasientreiser ANS og var under kravet på 14 dagers 
saksbehandlingstid allerede i løpet av den 2. uka i september og har holdt seg der siden. 
  
Finnmarkssykehuset har i løpet av oktober hatt en kraftig økning i saksbehandlingstiden 
og har pr 10.10.2016 – 29 dagers saksbehandlingstid. Tiltak er iverksatt hos 
Finnmarkssykehuset for å komme innenfor kravet i løpet av oktober. 
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Figur 8 Saksbehandlingstid pasientreiser Helse Nord.  
 
Andel kreftpasienter som registreres i et definert pakkeforløp er 70 % eller mer. 
Helse Nord ligger samlet godt over 70 %. Nordlandssykehuset hadde ikke nådd 
styringskravet i første tertial, men ligger nå på 71 %. 
 
Andel pakkeforløp som er gjennomført innen standard forløpstid, uavhengig av type 
pakkeforløp, er over 70 %.  
Andelen pakkeforløp i Helse Nord som er gjennomført innen standard forløpstid, 
uavhengig av type pakkeforløp, var i første tertial 65,9 %. Tall for andre tertial foreligger 
ikke på helsenorge.no.  
 
Ved utgangen av august er andelen 67 % ved UNN. Det har vært et fall i forbindelse med 
ferieavvikling, men andelen tar seg opp nå.   
 
Nordlandssykehuset har bedret andelen fra første tertial, fra 62 til 69 %. Det er store 
variasjoner alt etter hvilken behandling pasienten får. Ved strålebehandling er andelen 
bare 18 %, og det er iverksatt tiltak for å finne årsaken 
 
Finnmarkssykehuset rapporterer at 75,4 % er innenfor standard forløpstid, mens 
Helgelandssykehuset oppnår 55 % i andre tertial. Etter sammenslåingen i DIPS kan 
Helgelandssykehuset ikke fordele tilbakemeldingene fra NPR pr sykehusenhet. Derfor er 
arbeidet med kvalitetssikring stoppet noe opp. Det jobbes med å rette dette. 
 
Pakkeforløp for kreft (samlet for pasienter med lunge- bryst, prostata- og tykk- og 
endetarmskreft) er minimum 70 % 
Foretakene rapporterer ved utgangen av andre tertial at over 70 % av pasientene med 
lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft er registrert i pakkeforløp. 
Nordlandssykehuset har hatt utfordringer knyttet til registrering av pasienter med 
prostatakreft. De har nå en økning fra 15 til 48 %, men bemerker at andelen alltid vil 
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ligge lavere enn de andre krefttypene, da ikke alle pasienter med nydiagnostisert 
prostatakreft skal i pakkeforløp. 
 
Gjennomføring av pakkeforløp for organspesifikk krefttype henholdsvis brystkreft, 
tykk- og endetarmskreft, lungekreft og prostatakreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid er minimum 70 % 
Ved UNN er kravet oppfylt for lungekreft med 73 %, mens brystkreft ligger på 67 %, 
tykk- og endetarmskreft på 60 % og prostatakreft på 47 % (som forøvrig er en økning på 
12 % fra første tertial). De lave tallene kan skyldes sesongvariasjon med lavdrift i 2. 
tertial.  
 
Ved Nordlandssykehuset var andel pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid 
for lungekreft 87 %, for brystkreft 87 %, for prostatakreft 64 % (som er en økning på 14 
% fra første tertial) og for tykk- og endetarmskreft 64 % (som er en reduksjon på 19 % 
fra første terial). 
 
For årets første åtte måneder har Finnmarkssykehuset rapportert følgende: 
• lungekreft 73 % 
• prostatakreft 80 % 
• tykk- og endetarmskreft 93 % 
 
Ved mistanke om brystkreft sendes pasientene videre til brystdiagnostisk senter ved 
Universitetssykehuset Nord-Norge Tromsø for videre utredning og endelig behandling.  
 
Ved Helgelandssykehuset er 50 % av disse pakkeforløpene gjennomført innenfor 
anbefalt maksimal forløpstid. 
 
Opprette helhetlig pasientforløp for sykelig overvekt og måle effekt av 
implementering herunder utvikling i ventetid (volum) og pasientopplevd kvalitet.  
Det er i likhet med første tertial variasjon i kapasitet og innhold i tilbudet. Arbeidet med 
utvikling av felles pasientforløp pågår fortsatt, ledet av regional koordinator.  
 
UNN har et tilbud i tråd med anbefalingene, og pasientopplevd kvalitet kartlegges ved 
hjelp av spørreskjema.  
 
Nordlandssykehuset har styrket samarbeidet internt mellom lokalsykehustilbudet og 
RSSO1. Inntil videre gis pasienter et lærings- og mestringstilbud ved privat institusjon 
som et supplement til sykehusets eget lokalsykehustilbud. Fra uke 40 økes 
legeressursene innen fagfeltet og dermed kapasiteten.  
 
Finnmarkssykehuset har et tilbud i Hammerfest i tråd med anbefalinger, mens Kirkenes 
ikke har tilbud. Dette er nå under utvikling i samarbeid med regional koordinator. 
 
Helgelandssykehuset har etablert internt samarbeid mellom sykehusenhetene for å 
utvikle et koordinert pasientforløp. De vil dele ressursene som trengs for å gjennomføre 

1 Regionalt senter for sykelig overvekt, Nordlandssykehuset 
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læring og mestringskurs, også i samarbeid med kommunene. Praksiskonsulentene og 
regional rådgiver er involvert i arbeidet. 
 
Måle pasientopplevd kvalitet og bruke resultatene i forbedringsarbeidet.  
Helse Nord RHF har i kvalitetsstrategien for 2016- 2020 definert et mål om at vi i løpet 
av planperioden vil ta ansvar for å utvikle elektronisk løsning for innhenting av 
opplysninger om pasientopplevd kvalitet. Dette vil være en felles løsning for alle 
helseforetak i regionen, og Helse Nord RHF jobber nå med å få på plass en slik løsning.  
Ved Helgelandssykehuset har man med utgangspunkt i resultatene fra PasOpp-
undersøkelsen 2015, startet et arbeid med tiltak ved sykehusenheten i Sandnessjøen. 
Tiltakene fra dette arbeidet vil også bli iverksatt ved de andre enhetene. 
 
Finnmarkssykehuset har vedtatt en strategisk utviklingsplan der hovedmålet er å være 
førstevalget overfor pasienter og ansatte. Flere delmål i denne planen er relatert til 
kvalitet. De deltar i Pasopp-rapporteringen og bruker resultatene aktivt i 
forbedringsarbeid. Det har vært kjørt pilot vedrørende kontinuerlig spørreundersøkelse 
for tilbakemelding fra pasienter på opplevelse av sykehusoppholdet.  
 
Ved Nordlandssykehuset det vært kjørt en pilot på prosjektet «Et vennlig sykehus» i 
Kirurgisk ortopedisk klinikk. Elementer her er velkomstsamtale, utreisesamtale, nye 
rutiner for matservering og renhold samt enhetsvise pasienttilfredsundersøkelser. Dette 
prosjektet skal nå rulles ut i øvrige somatiske sengeposter, i første omgang i Bodø.  I 
tillegg kjøres det allerede enhetsvise pasienttilfredsundersøkelser på enkelte enheter. I 
løpet av tredje tertial vil det være avklart hvilke spørsmål vi vil ha på våre automater for 
innsjekk/betaling, hvor pasienter kan gi tilbakemelding på pasientopplevd kvalitet. 
 
Ved UNN rapporteres det at noen, men langt fra alle, nasjonale kvalitetsregistre 
inkluderer pasientrapporterte erfaringsvurderinger (PREMs) og/eller 
pasientrapporterte resultatparametere (PROMs). Det er ønskelig og viktig at flere av 
registrene utvikles til å inkludere også slike data, som ledd i å ha datagrunnlag for å 
ytterligere utvikle og forbedre tjenestene. Det arbeides med å få inn slike PREMs og 
PROMS i flere nasjonale kvalitetsregistre der UNN har databehandleransvar. 
 
3.1 Somatikk  
 
Tolkeprosjektet  
Finnmarkssykehuset har ansatt prosjektleder og det er laget milepælsplan for 
implementering. Følgende er gjort: 
• Det er utarbeidet prosedyrer for bruk av Skype, og testing av utstyr er startet. 

Prosjektet vil prøve ut om Skype er et egnet redskap i tolkearbeidet.  
• Norsk senter for forskningsdata har godkjent etablering av et lokalt kvalitetsregister.  
• Det er gjort endringer i innkallingsbrev. Pasienter med samisk som førstespråk blir i 

brevet oppfordret til å forhåndsbestille tolk til sine timeavtaler ved 
Finnmarkssykehuset Hammerfest. Ansatte skal i tillegg tilby tolk ved innkomst.  

• Fastansatt tolk betjener på dagtid avdelingene Alta og Karasjok via Skype, i tillegg til 
frammøtetolking i Hammerfest.  

• Fra 5. september utvides tilgjengeligheten til samisk tolk til kl. 15.00 – 22.00 på 
hverdager, og fra kl. 08.00 – 22.00 i helger.  
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• Det er ansatt fem (øker til seks i september) tolker, som dekker utvidelsene i en 
turnusordning.  

Rutinene skal nå evalueres, og det skal kartlegges hvilken tid på døgnet behovet for tolk 
er størst. Dette gjøres via kvalitetsregistret. 
 
 
3.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)   
 
Økt vekst innen psykisk helsevern og rusbehandling enn for somatikk på regionnivå   
Krav i Oppdragsdokumentet for 2016 om prioritering av psykisk helsevern og 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) betyr at disse områdene relativt sett skal 
vokse mer enn somatikk. Det er også presisert at TSB og psykisk helsevern, hver for seg, 
skal vokse mer enn somatikk. 
 
Høyere vekst skal være målt gjennom endring i: 
1. Kostnader (avskrivninger, legemidler og pensjon holdes utenfor) 
2. Årsverk (helseforetak og "private institusjoner med oppdragsdokument") 
3. Ventetid 
4. Aktivitet (polikliniske konsultasjoner) 
 
1. Oppsummering 

Fagområde Somatikk PHV PHBU TSB 
Antall dager* 69 44 49 44 
Endring fra 2015* -11 -15 -6 +5 
Korrigerte 
kostnader** 

+ 5,2 % - 1,6 % +3,2 % + 15,1 % 

Årsverk – endring*** 0,6 % - 4,9 % - 3,0 % + 12,4 %  
Aktivitet poliklinikk + 4,0 % +13,1 % +2,0 % +32,7 % 

Tabell 2 Samlet oversikt over indikatorer den gylne regel. Kilde: Agresso, Norsk pasientregister og HN LIS 
* Gjennomsnittlig ventetid avviklede siste måned. Antall dager.  
** Korrigerte kostnader er akkumulerte kostnader uten avskrivninger, legemiddel og pensjon 
*** Endring første tertial 2015, til første tertial 2016  
 
For Helse Nord viser tabellen at det er en positiv utvikling i ventetider og poliklinisk 
aktivitet innen psykisk helsevern og TSB. Kostnader og antall årsverk har en negativ 
utvikling siste år. Dette viser at døgntilbudene reduseres samtidig som de polikliniske 
tilbudene øker. Siden det er betydelig høyere kostnader og bemanningsfaktor forbundet 
med døgnbehandling går de samlede kostnadene ned. De store endringene innen TSB 
skyldes blant annet stor etterspørsel etter tilbudet, bedre registrering av aktivitet og 
endringer i organisering ved UNN. 
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2. Kostnader/økonomi  
Funksjonsregnskapet viser at kostnader til somatiske fagområder har vokst 2,8 % mens 
kostnadene til psykisk helsevern er redusert med 5,7 %. Kostnadene til TSB har økt med 
11 %.  
 

 
 
3. Årsverk 
For andre tertial har helseforetakene rapportert høyere vekst i årsverk i somatiske fag enn 
for psykisk helsevern og TSB. 
 
4. Ventetid 
Helseforetakene har for perioden hovedsakelig rapportert kortere ventetid for psykisk 
helsevern og TSB enn for somatiske fag. 
 
5. Aktivitet  
Det har vært større vekst i poliklinisk aktivitet innen psykisk helsevern og TSB 
sammenliknet med somatikk. Ser man på alle aktivitet samlet vurderes det å ha vært noe 
større aktivitetsvekst i somatiske fag enn psykisk helse og TSB. All aktivitet øker i somatiske 
fag, dvs. innleggelser, dagbehandling og poliklinisk aktivitet. I psykisk helsevern er det en 
nedgang i døgn og dagbehandling.  

 
 
 

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 årstotal
Somatikk, inkl lab/rtg 885 568          898 687          7 280 067      7 481 992     7 419 399     (62 593)           2,8 % 11 428 919   
Psykisk helse 171 462          188 353          1 587 003      1 497 084     1 576 608     79 524            -5,7 % 2 452 452     
TSB (Rusbehandling) 33 585            33 854             260 820          289 544        273 301        (16 243)           11,0 % 420 761         
Prehospitale tjenester 171 922          168 953          1 446 222      1 497 913     1 466 055     (31 858)           3,6 % 2 255 784     
Personal, regionale felleskostnader 32 800            11 347             215 731          208 645        233 345        24 700            -3,3 % 377 893         
Sum driftskostnader 1 295 337     1 301 194      10 789 843   10 975 178  10 968 709  (6 469)             1,7 % 16 935 809  

Brutto driftskostnader per funksjonsområde - akkumulert

Helse Nord 

Aktivitet Psykisk helse og TSB
Resultat 
2016 Plan 2016 Avvik 

Resultat  
2015 Endring %

Årsplan 
2016

Antall utskrivninger PHV 3 668 3 878 -210 3 925 -6,5 % 5 859
Antall liggedøgn PHV 59 248 63 917 -4 668 64 389 -8,0 % 96 360
Antall dagopphold PHV 18 165 -147 201 -91,0 % 240
Antall polikliniske konsultasjoner PHV 94 920 93 293 1 627 83 360 13,9 % 148 033
Antall utskrivninger PHBU 269 341 -72 237 13,5 % 510
Antall liggedøgn  PHBU 6 363 6 765 -402 6 734 -5,5 % 10 248
Antall polikliniske konsultasjoner  PHBU 46 889 51 249 -4 360 46 973 -0,2 % 79 097
Antall utskrivninger Rusomsorg 631 627 4 599 5,3 % 973
Antall liggedøgn Rusomsorg 18 859 19 063 -204 17 205 9,6 % 29 336
Antall polikliniske konsultasjoner 
Rusomsorg 11 646 11 237 409 9 053 28,6 % 17 167

Akkumulert per Aug
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Overta ansvar for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) i eget foretaksområde i 
2016. (Finnmarkssykehuset, Helgelandssykehuset ) 
Begge helseforetakene rapporterer at de har overtatt ansvaret for LAR i eget 
foretaksområde. 
 
Bidra med kompetanse ved overføringen av LAR-ansvaret til Finnmarkssykehuset 
og Helgelandssykehuset. Rapporteres innen utgangen av første tertial. 
(Universitetssykehuset Nord-Norge ) 
Pasientene ble overført til Finnmarkssykehuset per 1. jan 2016. Helgelandssykehuset 
overtok hele sitt ansvarsområde fra 1 mai 2016. UNN har hatt overføringsmøter. I tillegg 
har UNN opprettet et LAR-nettverk i Helse Nord for ledere, overleger og 
brukerorganisasjon som arbeider med LAR. Helse Nord har innvilget midler til 
nettverket. 
 
Sikre tilgjengelighet til forsvarlige medikamentfrie tilbud for pasienter i psykisk 
helsevern innen 1. juni 2016. Tilbudet utformes i nært samarbeid med 
brukerorganisasjonene.  
Medikamentfri behandlingsenhet ved UNN er under etablering med planlagt oppstart 
medio november måned 2016.  
 
Leder er på plass i 100 % stilling fra 01.08.16. Det er videre foretatt ansettelser av 
fagutvikler, erfaringskonsulent og psykologspesialist. Det er videre utsendt 
ansettelsestilbud i forhold utlyste turnusstillinger. LIS er engasjert. Resterende stillinger 
utlyses i lys av tilsettinger i allerede utlyste turnusstillinger.  
 
Utforming av tilbudet skal skje i nært samarbeid med brukerorganisasjonene. 
Arbeidsgruppen for mer konkret utforming av tilbudet er etablert og hadde første møte 
12.08.16. Brukerorganisasjonene er i.h.t. omforent protokoll representert her. 
Brukerorganisasjonene har forøvrig her uttrykt fornøydhet med at en har valgt å 
etablere en egen enhet for tilbudet (andre steder er tilbudet f.eks. etablert som del av 
annen enhet). 
 
Forskning vil være en integrert del av virksomheten. Det vil bli knyttet egen 
følgeforskning til tilbudet. Forskningsprotokoll er under utarbeidelse med frist 01.09.16. 
Informasjonsarbeid vedrørende tilbudet vil være viktig fremover.  
 
  

Helse Nord - somatisk aktivitet Hittil 2015 Hittil 2016 Prosentvis endring
Sum opphold+konsultasjoner 402 969 420 568 4,4 %
Totalt antall opphold somatikk 94 211 98 281 4,3 %
herav
dagopphold poliklinikk 28 492 31 530 10,7 %
dagopphold innlagte 11 692 12 087 3,4 %
heldøgnsopphold innlagte 54 027 54 664 1,2 %

Polikliniske konsultasjoner 308 758 322 287 4,4 %
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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 
etablert ved Barne- og ungdomsklikken. De har siden våren 2016 gitt tilbud om 
behandling av OCD til barn og unge i hele regionen. Tilbudet gir også ved bruk av 
lyd/bilde. 
 
Regionalt OCD-team for voksne er etablert i regi av Psykisk helse- og rusklinikken med 
organisering som del av Senter for psykisk helse og rusbehandling Tromsø, poliklinikk. 
Teamet har vært i drift fra 2014. 
 
 
3.3 Samhandling  
 
Iverksette tiltak for å gjøre tjenesteavtalene mellom primær- og 
spesialisthelsetjenesten kjent, med tertialvis rapportering på status. 
Ved UNN har overordnet samarbeidsorgan OSO nedsatt et eget KSU (Klinisk 
samarbeidsutvalg) som har revidert samarbeidsavtalene, unntatt tjenesteavtale 4 og 
ledsageravtalen. De reviderte avtalene er anbefalt av OSO, vedtatt av styret i UNN og er 
nå under behandling i kommunene. Arbeidet med tjenesteavtale 4 og ledsageravtalen er 
i gang. KSU skal lage en sak til OSO om tiltak for å gjøre disse kjent i løpet av høsten. 
Nordlandssykehuset har erfaringsmøter med kommunene to ganger årlig. I møtene 
deltar klinikkledelsen, og her blir tjenesteavtalene gjennomgått og drøftet. Avtalene er 
nå under revidering av en partssammensatt gruppe. Arbeidet beregnes sluttført ultimo 
2016. 
 
I Finnmarkssykehuset Hammerfest er tjenesteavtalene gjort kjent både i ledermøter, 
samarbeidsfora og på møtearenaer i avdelingene. Det er igangsatt revidering av avtalene 
og når den er ferdig vil en sikre ny gjennomgang og informasjon. I Kirkenes er ledere 
informert om alle tjenesteavtalene, og de har informert videre i linjen. For å sikre at 
dette blir gjort systematisk vil klinikken legge inn informasjon om alle tjenesteavtalene i 
opplæringsplan for nyansatte. Samhandlingsenheten bidrar i undervisning om 
tjenesteavtalene i klinikkene.  
 
Helgelandssykehuset har revidert avtalene for første gang i 2016, og de vil heretter bli 
revidert årlig. Det jobbes med å få på plass e- læringskurs. Det skal gjennomføres et 
avdelingsmøte med gjennomgang av avtalene i psykisk helse Mo I Rana i løpet av høsten. 
Dersom dette viser seg å være nyttig vil det bli gjennomført lignende møter med alle 
klinikkene.  
 
Sikre at foretakets rutiner for utskrivningsklare pasienter som har behov for 
kommunale tjenester etter utskrivning fra institusjon er i samsvar med 
tjenesteavtale 5, med tertialvis rapportering på status.  
UNN har en prosjektstilling som «utskrivningskoordinator», hvor målet er å 
kvalitetssikre at rutiner knyttet til utskrivning blir fulgt. Prosedyrer for utskrivning blir 
oppdatert som følge av revidert tjenesteavtale 5. Utskrivningskoordinator ivaretar også 
opplæring i klinikkene. 
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Nordlandssykehuset gjennomgår rutinene i erfaringsmøtene med kommunene 2 ganger 
årlig. Etter Helsetilsynets rapport våren 2016 har det vært ytterligere fokus på dette. 
Etter at elektronisk varsling (PLO) er tatt i bruk er varslingen betydelig forbedret. 
 
I Finnmarkssykehuset er tjenesteavtale 5 gjort kjent i Hammerfest, og det er etablert 
gode rutiner for samarbeid med kommunene. Det er utarbeidet prosedyrer for 
håndtering av avtalen, og avvik kan meldes og behandles fortløpende for forbedring og 
læring.  
 
I Kirkenes er det gjort en ny gjennomgang av tjenesteavtale 5 etter 
samhandlingstilsynet. Avvikshendelser viser at begge somatiske klinikker har 
utfordringer med å få sendt epikrise ved utskrivning for PLO-pasienter. Begge 
klinikkene har dermed fokus på å melde, behandle og iverksette tiltak for å imøtekomme 
ansvaret i inngåtte tjenesteavtale 5.  
 
Helgelandssykehuset melder at elektronisk samhandling via PLO meldinger og 
meldingsutveksling mellom nivåene overvåkes og følges opp. Samhandlingssjef deltar i 
samarbeidsutvalg i regi av de samarbeidende kommuner. Samhandlingssjef innhenter 
nødvendig erfaringskunnskap fra avdelingene som bruker tjenesten og jobber også opp 
mot psykisk helse som også skal kobles på. 
 
4 Kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Dokumentere at alle relevante ansatte får opplæring i pasientadministrative 
systemer. 
Ved UNN har fagforum pasientadministrative rutiner, med bakgrunn i HOS-prosjektets 
opplæringsstruktur, utarbeidet overordnet opplæringsstruktur for UNN som er godkjent 
av direktørens ledergruppe. Ved implementering av HOS trinn 2 i UNN (felles journal i 
Helse Nord) juni – oktober 2016 er denne strukturen benyttet og ser ut til å fungere. Det 
er utarbeidet e-læringskurs for en del prosedyrer og EPJ-rådgivere gjennomfører 
tilpasset klasseromsundervisning for 150 superbrukere fra forskjellige faggrupper ved 
klinikkene. Superbrukeropplæringen er tilpasset slik at superbrukerne settes i stand til 
å gjennomføre opplæring av sluttbrukerne internt i egen klinikk. 
 
Ved Helgelandssykehuset er det produsert opplæringspakker til flere profesjoner som 
ligger tilgjengelig i Campus. Flere av superbrukerne bruker vårt utarbeidet 
opplæringsmateriell i forbindelse opplæring av nye ansatte/vikarer. 
Alle ledere har fått utvidet tilgang til Campus, slik at de kan ta ut rapporter.  
 
Innenfor opplæringen av HOS med de nye prosedyrene som følger med denne 
innføringen har Finnmarkssykehuset en god oversikt over hvem som har deltatt på 
hvilken opplæring. Når det gjelder opplæring av pasientadministrative systemer ellers 
ligger ansvaret i dag på enhetsleder og Finnmarkssykehuset har ikke noen slik 
totaloversikt. Når en forvaltning av pasientdatasystemene kommer på plass i 
Finnmarkssykehuset er det planlagt at rutiner som gjelder dette kommer på plass.  
 
Ved Nordlandssykehuset har Seksjon for prosess støtte planlagt, organisert og 
gjennomført opplæring i DIPS i forbindelse med HOS prosjektet.  
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I forbindelse med HOS trinn 2 i november 2015, ble det gjennomført obligatorisk 
opplæring for alle DIPS brukere i NLSH. Opplæringen omfattet kun endringer i 
forbindelse med HOS trinn2. 
 
I løpet av perioden mai - august har 84 HOS kurs blitt fullført i Campus av 
Nordlandssykehusets ansatte. Øvrige DIPS kurs har blitt fullført 87 ganger. 
Obligatoriske grunnkurs i DIPS for nyansatte og vikarer i alle faggrupper, skal utvikles i 
samarbeid med klinikkene.  
 
Det arbeides med revidering av opplæringsstrategi for kliniske IT – systemer, 
handlingsplan og opplæringsplan i EPJ for høst og vår 2016/2017. 
 
Automatisert strukturert journalundersøkelse (ASJ) 
For å få en bedre oversikt over uønskede hendelser ønsker Helse Nord RHF å 
videreutvikle verktøyet som er utviklet i samarbeid mellom Nordlandssykehuset og 
leverandør av datavarehusløsning. Dette verktøyet søker automatisk gjennom journaler 
og leter etter triggere definert av global trigger tool (GTT) metodikken. Triggerne 
indikerer at det har skjedd en uønsket pasienthendelse som kan ha medført 
pasientskade. Som prioritert tiltak i Helse Nords kvalitetsstrategi er: Helse Nord RHF vil 
sammen med helseforetakene videreutvikle automatisk løsning for skanning av journaler 
for noen definerte uønskede hendelser, basert på eksisterende ASJ/GTT–løsning. Løsningen 
skal utvikles og implementeres i alle helseforetakene i løpet av strategiperioden. 
Opprinnelig plan for bredding av ny GTT-portal - skissert i OD (løfte eksisterende ASJ-
løsning over på ny plattform innen 1/7 2016) – var for optimistisk. Det er nok også 
årsaken til at HF-ene ikke har så mye å rapportere på dette punktet.  
 
Her er prosessen vi ser for oss framover: 
 
Bredding til de øvrige HF-ene – foreløpig tidslinje: 
• Medio oktober sendes det ut utlysning på konsulentbistand for bredding.  
• Medio november vil vi inngå avtale med aktuell tilbyder, og legge en mer detaljert 

plan for når og hvor lenge det er behov for ressurser i HF-ene, samt hvilke ressurser 
det er behov for. 

• Vi anslår en aktiv deltagelse fra hvert HF fra medio februar 2017  
o Vi vil søke om å få en klinisk ressurs hos NLSH til å bistå i triggeravstemmingen i 

hvert av HF-ene. 
o Det vil være behov for klinisk ressurs i hvert HF i forbindelse med avstemmingen.  
o Vi anslår NCAF ferdig implementert for alle HF-ene innen sommer 2017. 

 
SAS ASJ løsningen måtte løftes over på ny plattform før spredning til øvrige helseforetak 
i Helse Nord kunne påbegynnes. Dette har blitt lagt i et eget prosjekt i regi av Helse 
Nord, NCAF.  
 
I forbindelse med utrulling av løsningen på de øvrige HF-ene, er det oppnevnt lokale 
prosjektledere fra UNN, FIN og HSYK. Oppgaver disse prosjektlederne vil få er: 
• Organisere prosjektet i deres HF 
• Forankre løsningen i eget HF 
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• Sørge for å få tilgjengelig klinisk ressurs i forbindelse med avstemmingen av 
triggerne. Estimert behov for kliniker er 10 møter à 4 timer gjennomført i løpet av én 
måned 

• Engasjere GTT-teamene – sørge for opplæring av disse 
• Delta i prosjektgruppen 
 
Helseforetakene innen 2. tertial 2016 styrebehandler foretaksspesifikke 
tiltaksplaner som konkretiserer oppfølgingen av Helse Nords overordnede strategi.  
Realisering av kvalitetsstrategien til Helse Nord er hovedmandatet til det regionale 
kvalitetsnettverket som nå er opprettet med ledelse fra Helse Nord RHF og deltakere fra 
alle helseforetak. Her vil tiltak for å realisere strategien diskuteres, samt gjensidig 
erfaringsutveksling og oppgavedeling mellom helseforetakene foregå.  
 
Ved helgelandssykehuset lages det nå en styresak om prioriterte områder innen kvalitet 
og pasientsikkerhet i 2016, men avventer foreløpig revidering av den langsiktige HF-
planen. Saken følges opp i det regionale kvalitetsnettverket. 
Nordlandssykehuset behandlet i oktober styresak 88- 2016 som beskriver hvordan 
nordlandssykehuset skal følge opp kvalitetsstrategien til Helse Nord.   
 
Handlingsplanen for Finnmarkssykehuset på Kvalitetsstrategien til Helse Nord ble 
behandlet og godkjent av styret i FIN på styremøte onsdag 26.09.2016. Styrebehandling 
av tiltaksplan er noe forsinket ved UNN, og skjer i tredje tertial. Arbeidet med 
oppfølgingen er likevel godt i gang. 
 
Sykehusinfeksjoner  
På grunn av streiken mellom spekter og akademikerne er dette punktet ikke 
rapportert på.  
 
Gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse på kritisk infrastruktur. Gjennomføres 
for vann og strøm hver for seg.  
Helseforetakene har gjennomført ROS analyser for vann og strøm og har utarbeidet 
tiltaksplaner. Flere tiltak er allerede gjennomført, mens andre følges opp i løpet av året. 
Vann og strømforsyning er avhengig av eksterne leverandører, og UNN HF påpeker også 
behov for å gjøre oppfølgende helhetlige ROS-analyser i samarbeid med disse. 
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5 Personell, utdanning, kompetanse og HMS 
 
Ta i bruk aktivitetsbasert bemanningsplanlegging, innen 30. juni, med seks 
måneders planleggingshorisont, både i GAT og DIPS. 
Lengre planleggingshorisont, herunder 6 måneder eller mer, gir forutsigbarhet og 
trygghet både for pasientene og medarbeiderne. Aktivitetsbasert 
bemanningsplanlegging (ABP) tar utgangspunkt i aktiviteten ved planlegging av 
bemanningen. ABP som metodikk for planlegging har sitt formål å utnytte ressursene på 
en god måte, herunder at antall ansatte på jobb vil variere i henhold til variasjon i 
aktiviteten. Integrasjonen mellom GAT og DIPS er ikke på plass, men selv om det 
tekniske i forhold til dette ikke er ferdig, kan man fremdeles planlegge bemanningen i 
henhold til aktivitet. 
 
Ved Finnmarkssykehuset har alle klinikker innført planleggingshorisont på 6 måneder, 
inkludert legene. Implementeringen av ABP vil starte i Klinikk Hammerfest i løpet av 
2016, deretter Klinikk Kirkenes i nytt sykehus. Ved Nordlandssykehuset har de fleste 
klinikkene planlagt med en horisont på 6 måneder eller mer for legene, og målet er at 
ABP skal være ferdig implementert innen utgangen av 2017. Ved UNN har de fleste 
turnusenheter kalenderplaner, herunder er kravet om 6 måneders planleggingshorisont 
innarbeidet. Foretaket jobber med en planprosess for å sikre jevn og god kvalitet på 
legeplanleggingen. Helgelandssykehuset rapporterer at kun prehospitale tjenester har 
implementert en lengre planleggingshorisont. 
 
Ha oppdaterte planer for videreutdanning innen 1. juni 2016 og ha oversikt over 
utdanningskapasitet. 
Vi har en oversikt over hvor mange som er i utdanning i dag i foretakene innenfor alle 
yrkesgrupper. Nordlandssykehuset er det eneste foretaket som har en oppdatert 
strategisk handlingsplan for videreutdanning for 2016-2017. De øvrige foretakene er i 
gang med å utarbeide og ferdigstille planer. Ved å ta i bruk Nasjonal bemanningsmodell 
vil det være lettere å tydeliggjøre behov for rekruttering, videreutdanning og 
utdanningskapasitet. 
 
Følge opp felles regional plan for gjennomføring og videreutvikling av 
medarbeiderundersøkelsen.  
Alle foretakene i Helse Nord er representert i regionalt forvaltningsforum for 
medarbeiderundersøkelsen (MU) og planlegger gjennomføring av MU 2016 innenfor 
felles gjennomføringsperiode som er satt til uke 43-48. I tillegg bidrar alle foretak til en 
regionalt koordinert pilotering av ny sammenslått medarbeiderundersøkelse og 
pasientsikkerhetsundersøkelse som piloteres innen 01.02.17.  
 
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. 
Alle helseforetak har deltatt i regionalt samarbeid om ferieavvikling i 2015 for 
ferieavvikling i 2016. Alle rapporterer at de har en god samordning internt i eget 
foretak. Ferieavviklingen for 2016 skal evalueres høsten 2016. Foretakene skal høsten 
2016 delta i et regionalt arbeid for ferieavviklingen 2017. 
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Ha et gjennomsnittlig sykefravær under 7,5 % for 2016. I første tertial rapporteres 
tiltak for å nå målet. 
 

  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 % 
Hittil i 2016 8,3 % 8,8 % 8,9 % 6,8 % 5,8 % 4,8 % 7,8 % 

 
Det å øke nærværet på arbeidsplassene ved foretakene krever å ha et langsiktig 
perspektiv, herunder at det blir avsatt tid og ressurser til forebygging av 
sykdom/lidelser og oppfølging av sykemeldte. For å oppnå permanente forbedringer er 
det viktig at tiltak på område får årlige budsjettmidler for å sikre kontinuitet i 
tiltaksarbeidet. 
 
Foretakene jobber med mange ulike tiltak; tilrettelegging for gravide, forebygging av 
vold og trusler, prosjektet «ibedrift» og oppfølging av resultater fra 
Medarbeiderundersøkelsen for å nevne noen sentrale områder. Helgelandssykehuset 
har etablert et eget nærværsprosjekt som hittil ser ut til å gi meget gode resultater. Hittil 
i år er sykefraværet under 7 %. I foretaksgruppen er sykefraværet over 8 % og fortsatt 
et utfordringsområde. Finnmarkssykehuset rapporterer at også mulighetssamtaler har 
virket positivt inn på nærværet på utvalgte enheter. Finnmarkssykehuset er også i ferd 
med å etablere et nærværsprosjektet, lignende det i Helgelandssykehuset. 
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