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Helse Nord tilstreber å planlegge langsiktig og tydelig. Vi ser sammenheng mellom våre 
viktigste plandokumenter. 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 2017 er en del av tertial- og årlig melding for 2017. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2017 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2017. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametere 
som skal rapporteres til eier pr. 2. tertial 2017.  
 
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.  
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1.1 Sammenstilling av indikatorer  
Tabellene (Figur 2 og Figur 3) viser siste oppdaterte og publiserte tall fra helsenorge.no.  
Fargekoder: gult = mål ikke oppnådd; grønt = mål oppnådd; lilla: standard/målverdi for indikator er ikke 
fastsatt nasjonalt. 

 

 
Figur 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2017. Helse Nord og resten av landet. Kilde: 
Helsedirektoratet, databasevennlig publisering.  
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tertialvis KreftbehandlinN-093a Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - teritalvis H 70 77,6 80 69,1 75,8 72,6 81,4 78,5

tertialvis KreftbehandlinN-094a Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 60,2 61,8 56,3 65,6 59,9 80 51,7 73,7

tertialvis KreftbehandlinN-095a Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 58 45,7 47,1 74,2 53,8 23,1 31,3 33,3 64,3

tertialvis KreftbehandlinN-096a Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - H 70 86,7 74 74,3 78,1 77,2 82,4 76,9 83,3 65,2

tertialvis KreftbehandlinN-117a Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel pakkeforløp gjennomført H 70 76,5 69,5 66,5 74,5 69,9 59,5 54,5 69 73,7

tertialvis KreftbehandlinN-120a Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 84,8 42,1 55,1 57,4 58,6 40

tertialvis KreftbehandlinN-122a Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 66,66 92,85 60 51,16 63,46 90,47

tertialvis KreftbehandlinN-131a Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 95,7 88,2 90,8 87,5 90 85,7 91,3

tertialvis KreftbehandlinN-135a Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid H 70 80 75,6 71,7 60,9 70,8 62,5 83,3 71,8

tertialvis KreftbehandlinN-136a Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 72,2 84,4 58,4 66,7 65 89,7

tertialvis KreftbehandlinN-139a Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid - H 70 77,3 85,7 69,5 60,9 70,9 88,9

tertialvis KreftbehandlinN-140a Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 77,4 66,7 58,3 70,7 65,6 33,3 76,2

tertialvis KreftbehandlinN-141a Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid -tertialvis H 70 87,3 75,5 84,1 90,4 85,4 85,7 80 73,9

tertialvis KreftbehandlinN-142a Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 100 78,6 60,9 61,5 69,9 80

tertialvis KreftbehandlinN-143a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer H 70 79,5 80,6 74,4 86 77,9 80,4 84,6 74,1 83,9

tertialvis PHV-BU N-026a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - i Velg H 100 89,9 95,6 84,2 90,9 88,1 0 0 0 0

tertialvis PHV-BU N-049a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger vurdert innen ti (10) dager H 100 99,3 97,4 97,7 99,4 98,3 97,8 97,7 98,9 96

tertialvis PHV-BU N-050a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling innen 65 dager H 100 99,4 99,9 99,8 99,9 99,8 100 100 99,6 100

tertialvis PHV-BU N-051a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge (PHBU) - antall dager L 60 55,5 48,7 49,6 44,5 49,2 39 51,1 52,3 50,3

tertialvis PHV-BU N-052a Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern (PHBU) - andel av L 0 1,6 7,2 0,3 0 1,3 5,9 24,8 0 0

tertialvis PHV-BU N-053a Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i psykisk helsevern (PHBU) - L 0 2,2 1,3 0,3 0 0,6 0,6 7 0,8 0

tertialvis PHV-V N-027a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV) - i Velg H 100 87,9 95,9 94 97 94,2 0 0 0 0

tertialvis PHV-V N-054a Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel brudd på L 0 2,2 8,2 1,2 2,3 2,4 1,2 0,7 4,2 17,9

tertialvis PHV-V N-055a Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 7 H 100 88,2 78,1 78,2 81 80,2 89,6 79,8 83,9 81,1

tertialvis PHV-V N-055b Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 1 H 40 24,2 33,3 33,7 31,3 31,8 21,7 58,6 46,7 32,1

tertialvis PHV-V N-057a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk helsevern voksne (PHV) - L 0 1,6 4,1 0,3 0,6 1 1,3 14,3 4,5 0,4

tertialvis PHV-V N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel L 0 1,4 3,7 0,1 0,3 0,7 1,9 14,7 1 0

tertialvis PHV-V N-059a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - Antall dager L 60 52,3 46,3 45,9 41 46,1 39,5 41,7 47,4 46,1

tertialvis PHV-V N-083a Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  Voksne med schizofreni H 100 12,3 8,8 36,8 39 29,6 0 85,8 3,1 5,7

tertialvis PHV-V N-083d Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - Antall mangler registrering L 0 137 104 178 111 530 1 6 30 70

tertialvis PHV-V N-092a Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne H 100 51,2 78,2 84,3 89,2 80,6 81,1 89 64,4 85,5

tertialvis PHV-V N-107a Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (PHV) L 3 13,6 13,1 18,4 17,3 16,9 0,9 6,8 14,6 16,5

tertialvis Somatik N-005a Hoftebrudd operert innen 48 timer H 100 93,5 90 90,3 91,5 91 92,3 100 89,6 86,3

tertialvis Somatik N-005b Hoftebrudd operert innen 24 timer H 80 66,7 63,2 61,4 65 63 73,1 75 58,2 60

tertialvis Hjerte- og ka N-016a Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel trombolysebehandling H 20 19,1 15,8 13,9 22,7 16,6 13,8 6,5 18,8 17,1

tertialvis SykehusopphoN-001a Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor L 0 1,1 1,7 1,4 1,7 1,5 1,4 0,2 1,3 2,4

tertialvis SykehusopphoN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,9 81,4 83,2 86,3 83,9 84,7 87,6 82,4 78,1

tertialvis SykehusopphoN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,9 81,4 83,2 86,3 83,9 84,7 87,6 82,4 78,1

tertialvis SykehusopphoN-002b Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 38,6 56,5 49,5 56,7 50,2 60,5 60,4 64,9 49,3

tertialvis SykehusopphoN-006a Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel utsettelser L 0 5,9 6,4 5,2 4,9 5,3 7,4 12,5 9,7 4,3

tertialvis SykehusopphoN-025a Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg behandlingssted på H 100 90,1 89,8 88,9 91,8 89,8 0 0 0 0

tertialvis SykehusopphoN-070a Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 0,3 1,3 0,5 1,1 0,8 4,4 1,1 0,6 0,5

tertialvis SykehusopphoN-071a Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall dager L 60 54,1 57,6 55,4 59,6 56,4 53,9 57,1 61,4 56,8

tertialvis SykehusopphoN-072a Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - Andel brudd L 0 3,1 3,6 1,7 1,8 2,2 0,9 3,4 4,5 4,1

tertialvis SykehusopphoN-073a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i somatisk helsetjeneste - Andel L 0 1,3 2,1 1,1 2,4 1,6 4,9 0,7 2,5 1,1

tertialvis TSB N-028a Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - i Velg H 100 65,8 89,3 94,1 95,8 90,6 0 0 0 0

tertialvis TSB N-060a Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel L 0 1,9 1,9 1,5 0,7 1,4 6,3 5,9 0,9 0,4

tertialvis TSB N-061a Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen H 100 90,7 72,5 74,9 70 76 84 71,4 82,9 92,2

tertialvis TSB N-061b Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen 0 40 47,6 38,3 22,4 21,5 27,1 20 57,2 37,1 53,2

tertialvis TSB N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd L 0 0,8 7,3 1,8 2,8 2,4 0 27,3 0 2

tertialvis TSB N-063a Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - L 0 1,2 4,9 0,5 1,6 1,2 2,9 26,3 3,2 0

tertialvis TSB N-064a Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Antall dager L 60 26,7 47,4 38,9 29,5 36,5 36,6 48,6 36,5 31,7

tertialvis TSB N-147a Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte behandlingsopphold for pasienter over L 0 15,8 1,8 5,4 17,8 8,8 0 0 0 0

tertialvis TSB N-147d Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om avslutningstype L 0 1,8 80,2 75,1 37,2 58,2 100 100 100 100
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årlig Graviditet og N-159a Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 12. uke S-L 0 93,3 90,5 82,6 96 87,5 85,2 87,9 88,3 95,1

årlig Graviditet og N-159b Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 12. uke S-L 0 6,7 9,5 17,4 4 12,5 14,8 12,1 11,7 4,9

årlig KreftbehandlinN-119b Pakkeforløp for livmorhalskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 68,6 73,5 35,6 72,1 51 73,3

årlig KreftbehandlinN-121b Pakkeforløp for myelomatose innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 96,8 95 91 90,6 92,5 100

årlig KreftbehandlinN-123b Pakkeforløp for kreft i skjoldbruskkjertelen innen maksimal anbefalt forløpstid - H 70 88 57,1 61,5 62,5 69 56,4

årlig KreftbehandlinN-124b Pakkeforløp for akutt leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 82,4 90,5 88,7 50 82,7 89,5

årlig KreftbehandlinN-125b Pakkeforløp for testikkelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 87,5 61 68,4 67,2 69,6 60 54,5 60,9

årlig KreftbehandlinN-126b Pakkeforløp for bukspyttkjertelkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 80,8 58,7 59,1 51,2 60,4 33,3 77,8 60,7

årlig KreftbehandlinN-127b Pakkeforløp for hjernekreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 67,6 86,2 77,1 87,8 78,7 100 81,8

årlig KreftbehandlinN-128b Pakkeforløp for kreft hos barn innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 78,3 85,7 86,2 89,7 85,5 85,7

årlig KreftbehandlinN-129b Pakkeforløp for metastaser med ukjent utgangspunkt innen maksimal anbefalt H 70 75 79,3 81,3 79,3 83,3

årlig KreftbehandlinN-132b Pakkeforløp for galleveiskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 94,1 91,7 79,1 72,7 81,9 91,7

årlig KreftbehandlinN-133b Pakkeforløp for kronisk lymfatisk leukemi innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 80 76,9

årlig KreftbehandlinN-137b Pakkeforløp for primær leverkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 50 60,5 75 56,2

årlig KreftbehandlinN-138b Pakkeforløp for peniskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - årlig H 70 50 40 76,2 80,8 72,4

årlig Somatik N-043a 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus for lårhalsbrudd/hoftebrudd H 100 92,5 90,6 91,2 92,1 91,6 91,1 90,7 90,5 91,3

årlig Hjerte- og ka N-044a 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus for hjerteinfarkt H 100 92,2 91,9 92,5 91,7 92,1 90,2 91,7 90,3 93,5

årlig Hjerte- og ka N-045a 30 dagers overlevelse etter innleggelse på sykehus for hjerneslag H 100 87,9 87,4 87,1 88,3 87,7 87,4 87,7 88,1 87,3

årlig Somatik N-046a 30 dagers total overlevelse etter innleggelse på sykehus H 100 95,6 95,2 95,1 95,7 95,4 95,1 95,1 95,4 95,2

årlig Somatik N-078a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med lungebetennelse på sykehus L 10 19,9 19,4 21 21,2 20,4 20,1 20,4 20 18,8

årlig Somatik N-079a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med astma/KOLS på sykehus innen L 10 29,7 24,9 27,5 29,1 27,8 26,9 21,9 24,6 27

årlig Somatik N-080a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med brudd på sykehus innen 30 L 10 10,3 9,4 9,9 10,6 10 10,5 9,7 10,3 8,1

årlig Hjerte- og ka N-081a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med hjertesvikt på sykehus innen 30 L 10 24,7 19,9 23,7 25,7 23,4 20,9 22,5 23,5 17,5

årlig Hjerte- og ka N-082a Sannsynlighet for re-innleggelse av eldre innlagt med hjerneslag på sykehus innen 30 L 10 12,1 10,8 10,6 11,6 11,3 11,3 11,1 11,5 10,6

årlig SykehusopphoN-047a Reinnleggelse blant eldre 30 dager etter utskrivning- sannsynlighet for re-innleggelse L 0 16,3 14,4 15,8 16,8 15,8 14,8 13,4 15,9 13,9
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Fargekoder: grønt = best måloppnåelse i region / landet; rødt = lavest måloppnåelse i region/landet  
(Dette er uavhengig av om mål er nådd eller ikke, slik at rødt ikke indikerer at målet ikke er nådd.) 
(Dersom det er bare ett HF som har måltall, da ser vi alltid grønt, uansett måloppnåelse – gjelder særlig pakkeforløp kreft 
for kreftformer hvor utredning/behandling er sentralisert.)  
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tertialvis Hjerte- og N-016a
Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel 
trombolysebehandling 

H 20 % 13,8 6,5 18,8 17,1 19,1 15,8 13,9 22,7 16,6

tertialvis KreftbehanN-093a
Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt 
forløpstid - teritalvis

H 70 % 81,4 78,5 77,6 80,0 69,1 75,8 72,6

tertialvis KreftbehanN-094a
Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 80,0 51,7 73,7 60,2 61,8 56,3 65,6 59,9

tertialvis KreftbehanN-095a
Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal 
anbefalt forløpstid - tertialvis

H 70 % 23,1 31,3 33,3 64,3 58,0 45,7 47,1 74,2 53,8

tertialvis KreftbehanN-096a
Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal 
anbefalt forløpstid - tertialvis

H 70 % 82,4 76,9 83,3 65,2 86,7 74,0 74,3 78,1 77,2

tertialvis KreftbehanN-117a
Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel 
pakkeforløp gjennomført innen standard pakkeforløpstid

H 70 % 59,5 54,5 69,0 73,7 76,5 69,5 66,5 74,5 69,9

tertialvis KreftbehanN-120a
Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 40,0 84,8 42,1 55,1 57,4 58,6

tertialvis KreftbehanN-122a
Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 90,5 66,7 92,9 60,0 51,2 63,5

tertialvis KreftbehanN-131a
Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 85,7 91,3 95,7 88,2 90,8 87,5 90,0

tertialvis KreftbehanN-135a
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen 
maksimal anbefalt forløpstid

H 70 % 62,5 83,3 71,8 80,0 75,6 71,7 60,9 70,8

tertialvis KreftbehanN-136a
Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 89,7 72,2 84,4 58,4 66,7 65,0

tertialvis KreftbehanN-139a
Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen 
maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis

H 70 % 88,9 77,3 85,7 69,5 60,9 70,9

tertialvis KreftbehanN-140a
Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 33,3 76,2 77,4 66,7 58,3 70,7 65,6

tertialvis KreftbehanN-141a
Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid -tertialvis

H 70 % 85,7 80,0 73,9 87,3 75,5 84,1 90,4 85,4

tertialvis KreftbehanN-142a
Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt 
forløpstid - tertialvis

H 70 % 80,0 100,0 78,6 60,9 61,5 69,9

tertialvis KreftbehanN-143a
Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

H 70 % 80,4 84,6 74,1 83,9 79,5 80,6 74,4 86,0 77,9

tertialvis PHV-BU N-026a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for 
barn og unge (PHBU) - i Velg behandlingssted på 

H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 89,9 95,6 84,2 90,9 88,1

tertialvis PHV-BU N-049a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger 
vurdert innen ti (10) dager

H 100 % 97,8 97,7 98,9 96,0 99,3 97,4 97,7 99,4 98,3

tertialvis PHV-BU N-050a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til 
behandling innen 65 dager

H 100 % 100,0 100,0 99,6 100,0 99,4 99,9 99,8 99,9 99,8

tertialvis PHV-BU N-051a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge 
(PHBU) - antall dager

L 60 39,0 51,1 52,3 50,3 55,5 48,7 49,6 44,5 49,2

tertialvis PHV-BU N-052a
Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk 
helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd

L 0 % 5,9 24,8 0,0 0,0 1,6 7,2 0,3 0,0 1,3

tertialvis PHV-BU N-053a
Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i 
psykisk helsevern (PHBU) - andel fristbrudd

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

tertialvis PHV-V N-027a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for 
voksne (PHV) - i Velg behandlingssted på helsenorge.no

H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 87,9 95,9 94,0 97,0 94,2

tertialvis PHV-V N-054a
Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne 
(PHV) - andel brudd på vurderingsgarantien

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

tertialvis PHV-V N-055a
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 
Andel epikriser sendt innen 7 dager

H 100 % 89,6 79,8 83,9 81,1 88,2 78,1 78,2 81,0 80,2

tertialvis PHV-V N-055b
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 
Andel epikriser sendt innen 1 dag

H 40 % 21,7 58,6 46,7 32,1 24,2 33,3 33,7 31,3 31,8

tertialvis PHV-V N-057a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i 
psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd

L 0 % 1,3 14,3 4,5 0,4 1,6 4,1 0,3 0,6 1,0

tertialvis PHV-V N-058a
Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern 
voksne (PHV) - Andel fristbrudd

L 0 % 1,9 14,7 1,0 0,0 1,4 3,7 0,1 0,3 0,7

tertialvis PHV-V N-059a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - 
Antall dager

L 60 39,5 41,7 47,4 46,1 52,3 46,3 45,9 41,0 46,1

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

H 100 % 0,0 85,8 3,1 5,7 12,3 8,8 36,8 39,0 29,6

tertialvis PHV-V N-083d
Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - 
Antall mangler registrering eller ukjent status for 

    

L 0 % 1,0 6,0 30,0 70,0 137,0 104,0 178,0 111,0 530,0

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

H 100 % 81,1 89,0 64,4 85,5 51,2 78,2 84,3 89,2 80,6

tertialvis PHV-V N-107a
Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk 
helsevern for voksne (PHV)

L 3 % 0,9 6,8 14,6 16,5 13,6 13,1 18,4 17,3 16,9

tertialvis Somatik N-005a
Hoftebrudd operert innen 48 timer

H 100 % 92,3 100,0 89,6 86,3 93,5 90,0 90,3 91,5 91,0

tertialvis Somatik N-005b
Hoftebrudd operert innen 24 timer

H 80 % 73,1 75,0 58,2 60,0 66,7 63,2 61,4 65,0 63,0

tertialvis SykehusopN-001a
Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor

L 0 % 1,4 0,2 1,3 2,4 1,1 1,7 1,4 1,7 1,5

tertialvis SykehusopN-002a
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 
epikriser sendt innen 7 dager

H 100 % 84,7 87,6 82,4 78,1 84,9 81,4 83,2 86,3 83,9

tertialvis SykehusopN-002b
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 
epikriser sendt innen 1 dag

H 40 % 60,5 60,4 64,9 49,3 38,6 56,5 49,5 56,7 50,2

tertialvis SykehusopN-006a
Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel 
utsettelser

L 0 % 7,4 12,5 9,7 4,3 5,9 6,4 5,2 4,9 5,3

tertialvis SykehusopN-025a
Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg 
behandlingssted på helsenorge.no

H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 90,1 89,8 88,9 91,8 89,8

tertialvis SykehusopN-070a
Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk 
helsetjeneste - Andel fristbrudd

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

tertialvis SykehusopN-071a
Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall 
dager

L 60 53,9 57,1 61,4 56,8 54,1 57,6 55,4 59,6 56,4

tertialvis SykehusopN-072a
Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - 
Andel brudd 

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

tertialvis SykehusopN-073a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i 
somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd

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

tertialvis TSB N-028a
Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) - i Velg behandlingssted på 

H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 65,8 89,3 94,1 95,8 90,6

tertialvis TSB N-060a
Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) - Andel brudd

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

tertialvis TSB N-061a
Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager

H 100 % 84,0 71,4 82,9 92,2 90,7 72,5 74,9 70,0 76,0

tertialvis TSB N-062a
Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling 
(TSB) - Andel fristbrudd

L 0 % 0,0 27,3 0,0 2,0 0,8 7,3 1,8 2,8 2,4

tertialvis TSB N-063a
Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd

L 0 % 2,9 26,3 3,2 0,0 1,2 4,9 0,5 1,6 1,2

tertialvis TSB N-064a
Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert 
rusbehandling (TSB) - Antall dager

L 60 36,6 48,6 36,5 31,7 26,7 47,4 38,9 29,5 36,5

tertialvis TSB N-147a
Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte 
behandlingsopphold for pasienter over 18 år i 

L 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 15,8 1,8 5,4 17,8 8,8

tertialvis TSB N-147d
Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om 
avslutningstype

L 0 % 100,0 100,0 100,0 100,0 1,8 80,2 75,1 37,2 58,2
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Figur 3. Sammenstilling av somatiske indikatorer regionalt og nasjonalt, oppdaterte tall fra 1. tertial 2017. 
Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering.  

 
 
2 Pasientens helsetjeneste  
  
Redusere variasjon i effektivitet og kapasitetsutnyttelse målt ved følgende 
indikatorer:  

o Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, 
hvor planlagt dato er passert ved rapporteringstidspunktet. 

o Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten. 

o Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale 
polikliniske konsultasjoner innenfor fagområdet. 

o Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast 
behandlingssted. 

 
Det skal rapporteres særskilt på utviklingen i disse indikatorene innen 
psykisk helsevern, ortopedi, hjertesykdommer, plastikkirurgi, øyesykdommer, 
og øre-nese-hals-sykdommer, hensyntatt ev. forskjeller i den enkelte 
indikators relevans for ulike fagområder. 

Ingen av foretakene kunne i 1.tertial rapporterte på dette på en tilstrekkelig god måte. 
Derfor ble det i god tid før rapportering til andre tertial sendt ut en tabell (tabell 1) der 
de tilgjengelige tallene pr helseforetak var lagt inn for alle indikatorene sammen med 
definisjoner på indikatoren. Foretakene ble bedt om å kommentere egne tall ut fra det 
tilgjengelige kunnskapsgrunnlaget.  
Disse indikatorene er fremdeles lite modne, men det er forventet at foretakene skal 
arbeide med å gjøre datagrunnlaget sikrere og ta ut potensialet for forbedring med de 
data som er tilgjengelige pr i dag.  
Helse Nord RHF jobber sammen med foretakene med å gjøre disse indikatordata lettere 
tilgjengelige, og for å kvalitetssikre dataene slik at de i fremtiden kan bli mer robuste og 
egnet til forbedringsarbeid. 
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Indikator 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fagområde 

Andel og antall 
pasientkontakter, for 
nyhenviste og pasienter i 
et forløp, hvor planlagt 
dato er pas-sert ved 
rapporteringstidspunktet 
 
1. tertial 2017 

Andel pasienter 
vurdert til å ikke ha 
behov for helsehjelp i 
spesialisthelsetjenesten 
 
 
 
 
 
 
1. tertial 2017 i %, 
(samme periode i 
fjor) 

Andel 
nyhenviste i 
spesialist-
helsetjenesten, 
sett opp mot 
totalt antall 
polikliniske 
kon-sultasjoner 
innenfor 
fagområde 
 
1. tertial 2017 
i %, (samme 
periode i fjor) 

Andel 
kontroller i 
spesialist-
helsetjenesten, 
sett opp mot 
totale 
polikliniske 
konsul-
tasjoner 
innenfor 
fagområde1 
 
1. tertial 2017 
i %, (samme 
periode i fjor) 

Andel 
polikliniske 
konsultasjoner 
der aktivitet 
utføres utenfor 
fast 
behandlingssted 
 
 
 
1. tertial 2017 
i %, (samme 
periode i fjor) 

  antall Andel i 
% 

        

psykisk 
helsevern 

 

FIN   FIN 5,8 (19,6) FIN 5,1 
(5,6) 

FIN  FIN 9,6 
(5,8) 

UNN   UNN 22,4 
(31,4) 

UNN 4,5 
(4,3) 

UNN  UNN 7,6 
(8,1) 

NLSH   NLSH 17,7 
(30,0) 

NLSH 4,6 
(4,2) 

NLSH  NLSH 12,0 
(13,1) 

HSYK   HSYK 17,4 
(26,8) 

HSYK 4,2 
(4,2) 

HSYK  HSYK 2,0 
(2,6) 

     Private 19,4 
(34,2) 

  Private 3,1 
(4,1) 

ortopedi 

 

FIN   FIN 0,9 (7,7) FIN 33,3 
(34,8) 

FIN 39,9 
(36,2) 

FIN  

UNN   UNN 7,9 (31,8) UNN 26,3 
(24,8) 

UNN 40,3 
(38,6) 

UNN  

NLSH   NLSH 1,1 (27,8) NLSH 25,5 
(24,6) 

NLSH 47,9 
(49,3) 

NLSH  

HSYK   HSYK 0,3 (16,7) HSYK 27,0 
(31,0) 

HSYK 41,9 
(39,6) 

HSYK  

Hjerte-
sykdommer 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

plastikkirurgi 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

øyesykdommer 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

øre-nese-hals-
sykdommer 

 

FIN   FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN   UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH   NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK   HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

Alle 
fagområder 
samlet 

FIN 4633 17  FIN  FIN  FIN  FIN  
UNN 8014 12 UNN  UNN  UNN  UNN  
NLSH 8916 16 NLSH  NLSH  NLSH  NLSH  
HSYK 3370 12 HSYK  HSYK  HSYK  HSYK  

Tabell 1 Kilde: https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/bf33f001-7ccf-4d91-8142-
5bf8c507041a?e=false&vo=viewonly 

1 Publisert bare for hoveddiagnosegruppe «Sykdommer i skjellett-muskelsystemet og bindevev», vises hos ortopedi 
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https://statistikk.helsedirektoratet.no/bi/Dashboard/bf33f001-7ccf-4d91-8142-5bf8c507041a?e=false&vo=viewonly


 

 
 
Andel og antall pasientkontakter, for nyhenviste og pasienter i et forløp, hvor planlagt dato 
er passert ved rapporteringstidspunktet. 
For UNN er det angitt at 8014 pasientkontakter har passer planlagt dato ved utgangen 
av første tertial, tilsvarende 12 %. Nasjonalt gjennomsnitt er 10 %. Det hefter etter UNN 
sin vurdering utfordringer med denne indikatoren, som anses å være umoden. Det er 
ikke sikret at det er ensartet registreringspraksis, og grunnlaget for å sammenligne data 
mellom foretak er usikkert. 
Det pågår ved UNN en rekke prosesser for å sikre at pasienter i forløp følges opp i tide. 
Blant annet har store poliklinikker som gastrolab og hjertemedisinsk poliklinikk 
gjennomført prosesser og tiltak for å ta inn etterslep på kontroller og oppfølginger. 
Lignende arbeid pågår i flere enheter. 
 
Helgelandssykehuset angir at dette ikke er sammenligningstall og at man ikke kan 
kommentere effekt. 
 
Finnmarksykehuset har ikke kommentert sine tall for denne indikatoren.  
 
 
Andel pasienter vurdert til å ikke ha behov for helsehjelp i spesialisthelsetjenesten  
For fagområdene psykisk helsevern (22,4 % for UNN) og ortopedi (7,9 % for UNN) ligger 
UNN høyere enn for andre foretak i regionen, men har foreløpig ikke tilstrekkelig 
sammenligningsgrunnlag fra andre foretak og egen virksomhet til å gjøre gode 
vurderinger av denne indikatoren. Det er utfordringer med denne indikatoren blant 
annet i forhold til øyeblikkelig hjelp pasienter, pasienter som dør og enkelte andre 
forhold. Det er fokus på riktige prioriteringer i virksomhetsstyringen i UNN, og de 
nasjonale prioriteringsveilederne brukes. 
 
Helgelandssykehuset angir at dette er redusert i forhold til sammenligning 
 
Finnmarksykehuset har ikke kommentert sine tall for denne indikatoren.  
 
 
Andel nyhenviste i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totalt antall polikliniske 
konsultasjoner innenfor fagområdet. 
Det angis for fagområdene psykisk helsevern (4,5 % i UNN i 1.tertial 2017) og ortopedi 
(26,3 % for UNN). For denne indikatoren skiller ikke tallene for UNN seg vesentlig fra de 
øvrige foretakene i regionen. Også denne indikatoren er ny og nok umoden og det er 
ikke angitt nasjonalt måltall. Det virker logisk at det er en langt høyere andel nyhenviste 
innen ortopedi enn innen psykisk helsevern, ettersom pasientene i sistnevnte 
fagområde gjennomgående er i pasientforløp med langt flere kontakter enn ortopediske 
pasienter. 
 
Helgelandssykehuset angir at det er ingen endring for psykisk helsevern. Lav ventetid og 
få fristbrudd i foretaket innenfor fagområdet. Redusert andel nyhenviste for ortopedi, 
henger sammen med økt andel kontroller. 
 
Finnmarksykehuset har ikke kommentert sine tall for denne indikatoren.  
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Andel kontroller i spesialisthelsetjenesten, sett opp mot totale polikliniske konsultasjoner 
innenfor fagområdet 
Denne indikatoren er publisert kun for fagområdet ortopedi, der 40,3 % av 
konsultasjonene er registrert som kontroller for UNN. Dette skiller seg ikke vesentlig fra 
de andre foretakene i regionen. Det er usikkert om registreringene i DIPS er gode nok til 
at denne indikatoren gir gode styringsdata; det er i mange tilfelle rom for betydelig 
skjønn i forhold til å vurdere om en konsultasjon er kontroll eller behandling. UNN 
imøteser et kommende arbeid i regionen med å sikre at registrering i det 
pasientadministrative systemet gjøres enhetlig og riktig, jfr. tillegg til 
oppdragsdokumentet for 2017. 
 
Helgelandssykehuset angir at andel kontroller i ortopedi øker i forhold til 
sammenligning. 
 
Finnmarkssykehuset har i tidligere prosjekter, ledet av Fag, Forskning og Samhandling, 
skaffet seg oversikt over andel kontroller innen flere av de aktuelle fagområder. Det er 
kjent for foretaket at her er variasjon både hva angår andel kontroller og antall 
polikliniske kontroller. Arbeidet med å redusere variasjon vil videreføres og utvikles 
videre. 
 
Andel polikliniske konsultasjoner der aktivitet utføres utenfor fast behandlingssted 
Denne indikatoren er publisert kun for fagområdet Psykisk helsevern, og i UNN er det 
registrert at 7,6 % av konsultasjonene er utført utenfor fast behandlingssted. For 
regionen forøvrig varierer tallet mellom 2 og 12 %, og UNN skiller seg således ikke 
vesentlig ut regionalt. 
Det er etablert ambulante team, og dette arbeidet videreføres. 
 
Helgelandssykehuset angir at andel reduseres i forhold til sammenligning for psykisk 
helsevern. 
 
I Finmarksykehuset har Fag, Forskning og Samhandling i 2017 ledet prosjekt innen Psykisk 
helsevern og Rus som har hatt fokus på å kartlegge både antall pasientkontakter og andel 
polikliniske konsultasjoner som er sendt utenfor fast behandlingssted. Sluttrapport for dette 
prosjektet ferdigstilles i løpet av oktober måned. 
 
Nordlandssykehuset finner det vanskelig å bruke alle disse indikatorene siden de ikke er 
godt definert eller standardisert før det skal rapporteres/vurderes, og har ikke 
kommentert noen av sine tall, men viser til rapporteringen for 1. tertial 2017. 
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Ventetider (under 60 dager)  
 
Målet ble delvis oppnådd i andre tertial 2017 – gjennomsnittlig ventetid for avviklede 
pasienter var under 60 dager i tre måneder og viser en synkende trend for alle 
fagsektorer (somatikk, psykisk helsevern for voksne (PHV), psykisk helsevern for barn 
og unge (PHBU) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)). I august 2017 har 
ventetiden økt kraftig og er over nasjonalt krav for somatikk og PHBU. Figur 4 og Figur 5 
viser at det følger et velkjent mønster, ventetiden stiger i august-september hvert år. 
 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede for hele Helse Nord i andre tertial i 2017 var 58,5 
dager. Sammenlignet med første tertial i 2017 (57,0 dager) ses en moderat økning på 1,5 
dager (+2,6%). Grafene viser også at trenden for ventetid for avviklede pasienter er 
synkende over en to- års periode (regionalt sett), mens ser vi en økende trend i 2017 
særlig i PHV, PHBU og TSB. 
Sammenlignet med samme periode i fjor (andre tertial 2016), da gjennomsnittlig 
ventetid var 64,9 dager, ser vi at ventetiden har gått ned med 6,4 dager (-9,9%). 
Målet ble delvis oppnådd i perioden når vi analyserer data på helseforetaksnivå: 
Nordlandssykehuset var over 60 dager unntatt juli, UNN og Helgelandssykehuset var 
under 60 dager i tre måned men fikk en kraftig økning i august 2017 som løftet 
resultatet over nasjonalt krav. Kun Finnmarksykehuset var under 60 dager i hele tertial 
og har nådd målet. 
 

 
Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2015 til 
august 2017 i Helse Nord p/fagsektor. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Figur 5 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter mellom januar 2014 – august 2017 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 6 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i perioden januar 2017 – august 2017 i Helse 
Nord p/helseforetak. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 
 

 
Tabell 2 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og andre tertial i 2017 og i andre tertial i 2016. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

Fristbrudd  
 
Målet er ikke nådd i perioden, men andel fristbrudd for avviklede pasienter er under 5% 
i tre fagsektorer (somatikk, PHV og TSB), mens PHBU gikk over 6%, se figur 10. Trenden 
til andel fristbrudd over en to- års periode er synkende i de fleste fagsektor (somatikk 
stagnerer), men det vises en kraftig økning i andre tertial i 2017 i forhold til forrige 
tertial (første tertial i 2017) på PHBU. Andel fristbrudd på helseforetaksnivå, se figur 9, 
var under 4% for tre helseforetak (bare Helgelandssykehuset har høyere verdi: 5,3%), 
og utviklingen viser en betydelig nedgang, med en notert økende trend i fire siste tertial 
også for Helgelandssykehuset. 
Total antall fristbrudd for avviklede pasienter (902) nesten lik enn i forrige tertial (900), 
se tabell 2 og figur 8. Sammenlignet samme tertial i 2016 (833; endring +2; +8,3%) har 
Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset redusert antall fristbrudd, mens UNN og 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2
Gj. ventetid 

avviklede 2017 T1
Gj. ventetid 

avviklede 2016 T2
Endring

ift siste tertial
Endring

ift 2016 T2
Finnmarkssykehuset HF 55,6 56,8 65,1 -1,2 -9,5
Helgelandssykehuset HF 54,5 52,4 52,9 2,1 1,6
Nordlandssykehuset HF 62,0 60,7 76,7 1,3 -14,7
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 59,1 56,5 61,0 2,6 -1,9
Helse Nord RHF 58,5 57,0 64,9 1,5 -6,4
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Helgelandssykehuset viser betydelig økning (UNN +35; +21%. Helgelandssykehuset 
+169; 104,9%). 
 
 

 
Tabell 3 Antall fristbrudd avviklede i første og andre tertial i 2017, og i andre tertial i 2016. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
 

 
Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – august 2017 i Helse Nord 
p/fagsektor. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 

Figur 8 Utvikling i antall fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – august 2017 i Helse Nord 
p/helseforetak p/tertial. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2
Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T1
Antall fristbrudd 

avviklede 2016 T2
Endring

ift siste tertial
Endring

ift 2016 T2
Finnmarkssykehuset HF 144 123 186 21 -42
Helgelandssykehuset HF 330 312 161 18 169
Nordlandssykehuset HF 227 295 320 -68 -93
Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 201 170 166 31 35
Helse Nord RHF 902 900 833 2 69
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Figur 9 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter p/helseforetak tertialvis i perioden januar 2015 – 
april 2017 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 
Figur 10 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter p/fagsektor tertialvis i perioden januar 2015 – 
april 2017 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 
 
Arbeide for overgang til rimeligere legemidler. Innen 1. mars skal det legges fram 
forslag til konkrete tiltak for hvordan det kan stimuleres til overgang til 
rimeligere, men faglig likeverdige legemidler. Arbeidet skal initieres av 
Sykehusapotek Nord.  
Sykehusapotek Nord orienterer regelmessig i fagsjefmøtene om legemiddelforbruk i HF-
ene, og om muligheter for ytterligere utnyttelse av LIS2-avtalene. Det er satt i gang et 
interregionalt prosjekt for å utarbeide en felles plan for gjennomføring av tiltaket. 
Videre arbeid avventes til notat, eventuelt plan, fra prosjektet foreligger. 

2 Legemiddelinnkjøpssamarbeid 
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Helse Nord RHF må sikre at avtalespesialistene gjøres kjent med faggruppene i LIS sine 
anbefalinger og gjøres innforstått med at disse skal etterfølges.  
 
Sykehusapotek Nord har på forespørsel fra UNN levert data som viser områder der det 
er mulig å utnytte LIS-avtalene bedre enn det gjøres i dag.  
 
 
Gjennomføre risikoanalyser på tilberedning av legemidler på sykehusavdelinger, 
og definere en standard knyttet til fasiliteter, rutiner og opplæring av personell 
som skal tilberede legemidler på sykehusavdelingene. 
UNN har prioritert viktige endringer i Legemiddelhåndteringen og utarbeidet 
implementeringsplan med spesielt fokus på ansvar, opplæring og dokumentasjonsplikt. 
Endingene i prosedyresamlingen «Legemiddelhåndtering UNN DS1920» konkretiseres i 
planen og gjelder alle lokalisasjoner og enheter son håndterer legemidler. 
Det er i andre tertial ikke utført risikoanalyser på tilberedning av legemidler og definert 
standard knyttet til dette. Det er imidlertid identifisert risiko rundt kassasjon av 
legemidler og avhendingen av disse. Det er iverksatt viktige tiltak som skal begrense 
tilgang til destruerte legemidler og redusere avdunsting av flytende legemidler. 
UNN vil iverksette en mer systematisk risikovurdering av tilberedning av legemidler i 
avdelinger når resultatet fra pilot som Sykehusapotek Nord har gjennomført i 
Helgelandssykehuset er evaluert og risikovurderingsverktøy og støtteverktøy foreligger. 
Risikovurderingene vil da bli gjennomført i samarbeid med Sykehusapoteket, med 
følgende mål: 
1. Legemidlers kvalitet opprettholdes slik at de er trygge å bruke. 
2. Personell og omgivelser skal ikke eksponeres for virkestoff. 
 
Ved Nordlandssykehuset ha det har det foreløpig ikke vært kapasitet til å gjennomføre 
denne risikovurderingen. Nordlandssykehuset er i prosess med å ansette personell for 
innføringsprosjekt til elektronisk kurve og medikasjon (EMK), og ønsker å bruke bl.a. 
disse ressursene for gjennomføring av risikoanalysen. Innføring av EKM vil bli noe 
forsinket. 
 
Ved Helgeandssykehuset er det i samarbeid med Helse Midt- Norge og Sykehusapotek 
Nord er det utarbeidet et risikovurderingsverktøy med definisjon av kritiske 
suksessfaktorer for tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet støtteverktøy for 
farmasøyter for gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med avdeling. 
Risikovurderingsverktøyet har vært pilotert ved 2 avdelinger i Helgelandssykehuset. De 
gjennomførte risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå med å 
se på muligheter for forenkling av verktøyet. Det jobbes også for regional forankring av 
kritiske suksessfaktorer.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er kartleggingsforespørsel gjennomført i Klinikk Kirkenes, 
men foreløpig ikke i Klinikk Hammerfest. Det er nå ansatt klinisk farmasøyt i Klinikk 
Hammerfest, og det planlegges gjennomføring av kartleggingen i løpet av høsten 
etterfulgt av ROS-analyse. I Kirkenes vil forutsetningene for tilberedning bli annerledes 
når aktivitet flyttes inn i Nye Kirkenes sykehus.  
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Finnmarkssykehuset har prosedyrer for Utdeling av legemidler til pasient (PR4763) og 
Cytostatika-håndtering (PR15227). Prosedyrene bidrar til trygge arbeidsforhold for de 
ansatte og sikker legemiddelbehandling for pasientene. 
 
 
Sykehusapotek Nord Bodø og Helgeland har utarbeidet et forslag til en veileder for 
gjennomføring av risikovurdering av sykehusenes legemiddeltilberedning med følgende 
målsettinger:  

1. Legemidlers kvalitet opprettholdes slik at de er trygge å bruke.  
2. Personell og omgivelser skal ikke eksponeres for virkestoff.  

Det er utarbeidet et risikovurderingsverktøy med definisjon av kritiske suksessfaktorer 
for tilberedning av legemidler. Det er også utarbeidet støtteverktøy for 
sykehusfarmasøyter for gjennomføring av risikovurdering i samarbeid med 
sykehusavdeling.  
De gjennomførte risikovurderingene har vært tidkrevende, og det arbeides derfor nå 
med å se på muligheter for forenkling av verktøyet. I tillegg er det behov for forankring 
av kritiske suksessfaktorer for tilberedning av legemidler i et regionalt samarbeid 
mellom sykehusfarmasøyter, sykepleiere og smittevern. Det er også viktig å bruke tid på 
forankring av risikovurderingsarbeidet internt i sykehuset for å sikre god forståelse av 
bakgrunnen for arbeidet. Legemiddelkomiteen og sykehusfarmasøytene vil være en 
pådriver for fortsatt kvalitetsarbeid på området.  
 
 
Pasientreiser  
Saksbehandlingstid etter at Pasientreiser ANS har overført saken skal være 
mindre enn 8 dager.   
 

 

Figur 11 Beregnet lokal saksbehandlingstid 

Særskilt krav til Helgelandssykehuset. Helgelandssykehuset er regional enhet for Helse 
Nord i forbindelse med saksbehandling av reiseoppgjør/refusjon av reiseutlegg for 
gjennomført pasientreise.  
 
Saksbehandlingstiden etter andre tertial viser en sterk nedadgående kurve (nede i 10 
dager). Et nytt system ble innført 01.10.2016 for saksbehandling av reiseoppgjøret. 
Saksbehandlingen av saker og ressursbruken har vært mer omfattende enn tidligere 
estimert Det er leid inn ekstra ressurser for å kompensere for dette og det vurderes 
innleie av flere. I tillegg følges produktiviteten til hver enkelt saksbehandler tett opp. 
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Finnmarkssykehuset  
Utvikle videre tolketjenesten for den samiske befolkningen. 
Tolkeprosjektet rulles ut i henhold til plan. Det er ansatt tolker i turnus og en har nå 
tilgjengelig samisk tolk 08.00 - 22.00 alle dager. Det er utarbeidet plan for utrulling og 
alle klinikker vil være implementert innen utgangen av 2017. Pasienter og fastleger kan 
nå forhåndsbestille tolk. Aktuelle kommuner, Samisk eldreråd og andre 
brukerorganisasjoner er besøkt for å informere om tilbudet.  
 
I tillegg vil Helse Nord RHF gjennom sitt nasjonale oppdrag se på løsninger som kan 
bidra til å bedre tilbudet i hele landet. 
 
 
2.1 Somatikk  
 
Andel pasienter med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, og får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse, skal være minst 20 %. 
 
I brev fra HOD datert 4. mai ble vi informert om at det er feil i denne indikatoren. Både 
målet og formulering av målet er endret til følgende: 
Minst 50% av pasientene med hjerneinfarkt som er trombolysebehandlet, får denne 
behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse. 
 
I likhet med første tertial er siste tilgjengelige data fra helsenorge.no fra 2015. Helse 
Nord RHF rapporterer derfor samme data som for første tertial. Snittet for landet var 
59,4 %, mens Helse Nord samlet lå på 60,4 %. Kravet ble således innfridd i 2015, men 
variasjonen mellom helseforetakene var stor. I tertialrapporten sier helseforetakene at 
de arbeider aktivt for å bedre rapporteringen og øke andelen som får trombolyse innen 
40 minutter rapporteringen. 
 
Andel dialysepasienter som får hjemmedialyse skal være minst 30 %.  
Alle dialysepasienter i regionen får tilbud om hjemmedialyse, dersom det ikke er 
medisinske grunner til å avstå fra det. I andre tertial 2017 er andelen hjemmedialyse i 
regionen samlet sett over 30%, og kravet anses som oppfylt. Andelen varierer mellom 
helseforetakene, men siden det her er snakk om få pasienter gir små endringer store 
prosentvise utslag.  
 

Helseforetak Andel med 
hjemmedialyse 

Kommentar  

UNN 38% Samlet rapport for UNN Tromsø og Narvik, 
Finnmarkssykehuset Kirkenes og 
Hammerfest, samt satellitter i Alta, 
Finnsnes,  Storslett og Vadsø. UNN Harstad 
har rapportert egne data, og har en andel på 
7,69%. 

Nordlandssykehuset 23% Nordlandssykehuset har ansvar for 
oppfølging av alle med hjemmedialyse. 
Samlet andel er 26 % for 2. tertial. 
I Norsk nyreregister rapporterer 
Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset samlet. 

Helgelandssykehuset 31% 

Finnmarkssykehuset 36%  
Tabell 4 Andel med hjemmedialyse. Kilde: Rapportering 2. tertial fra helseforetakene 
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Andel nye kreftpasienter i pakkeforløp skal være minst 70 %. (Samlet for 24 
krefttyper) 3 
Alle våre helseforetak innfrir kravet. Snittet for landet er 72% og Helse Nord RHF er nest 
best av regionene med en samlet andel på 78%. 
 
 

 
Figur 12 Andel nye pasienter i pakkeforløp for 2. tertial 2017 

 
Gjennomføring av organspesifikke pakkeforløp for kreft (samlet for 26 
krefttyper) innen maksimal anbefalt forløpstid4 skal være minst 70%. 
Snittet for landet er 64 %. Helse Nord RHF er nest best av regionene med en samlet 
andel på 66 %, men innfrir ikke kravet. Det som i hovedsak trekker ned er prostatakreft, 
hvor Helgelandssykehuset og UNN har en andel på noe over 50%. Nordlandssykehuset 
og Finnmarkssykehuset ligger lavt med en andel på ca. 25%. I tillegg er andelen litt 
lavere enn kravet innenfor tykk- og endetarmskreft både ved UNN (61%) og 
Nordlandssykehuset (67%). Helseforetakene oppgir at de fortløpende arbeider med å 
identifisere flaskehalser og iverksette tiltak for å forbedre resultatene. UNN har i tillegg  

3 Andel nye pasienter som inngår i et pakkeforløp for lungekreft, brystkreft, prostatakreft og tykk- og 
endetarmskreft, kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, nyrekreft, livmorhalskreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, hode- halskreft, lymfom, primær leverkreft, galleveiskreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, 
hjernekreft, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkreft, myelomatose, akutt leukemi og kronisk lymfatisk 
leukemi. 
4 Andel pakkeforløp som har en forløpstid fra start av forløpet til start av kirurgisk, medikamentell- eller 
strålebehandling, som er innenfor standard forløpstid, for lunge-, bryst-, prostata- og tykk- og endetarmskreft, 
kreft i spiserør og magesekk, blærekreft, testikkelkreft, skjoldbruskkjertelkreft, kreft hos barn, hjernekreft, 
nevroendokrine svulster, føflekkreft, peniskreft, bukspyttkjertelkraft, myelomatose, akutt leukemi, kronisk 
lymfatisk leukemi, galleveiskreft, primær leverkreft, hode- halskreft, lymfom, nyrekreft, livmorkreft, 
eggstokkreft, livmorhalskreft og sarkom. 
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gjennomført internrevisjon på tre av pakkeforløpene første tertial 2017. Erfaringen fra 
internrevisjonene er delt på tvers av pakkeforløpene, og forbedringsområder er under 
oppfølging. Overordnete prosedyrer er revidert og lagt i Docmap, og det gjennomføres 
nå et systematisk pasientforløpsprosjekt og forbedringsarbeid i forhold til pasienter 
som skal ha strålebehandling. 
 

 
Figur 13 Andel behandlet innen standard forløpstid i 2. tertial - alle behandlingsformer 

 
 
 
Utvikle former for ambulante tjenester innen rehabilitering og voksen- og 
barnehabilitering. 
Alle helseforetak i Helse Nord har ambulante rehabiliteringsteam (ART) totalt ti. 
Teamene har god dialog og godt samarbeid med sine kommuner. Vi er langt fremme i 
bruk av ambulante rehabiliteringstjenester i forhold til resten av landet. Det er i tillegg 
opprettet et fagnettverk for ART som startet opp allerede i 1999. Alle foretak har også 
ambulante tilbud i habiliteringstjenesten. 
 
 
Mer enn 40 % av pasienter under 80 år med ST-elevasjonsinfarkt (STEMI), med 
mindre enn 12 timer fra symptomdebut til første medisinske kontakt, skal bli 
behandlet med trombolyse innen 30 minutter etter første medisinske kontakt 
eller koronar angiografi/PCI5 innen 90 minutter. 

Kravet er hentet fra rapporten til hjerteinfarktregistret for 2015. Rapport for 2016 
gjøres tilgjengelig i november, slik at eksakte data på nåværende tidspunkt er ikke 
tilgjengelig, men vil komme i årlig melding. 
 
 

5 Perkutan koronar intervensjon 
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Sikre bedre og mer standardiserte pasientforløp for pasienter med hjerteinfarkt. 
Det er nylig gjennomført en fagrevisjon for behandling av NSTEMI ved fire sykehus i 
regionen. Funn fra denne revisjonen vil bli gjenstand for et regionalt arbeid for 
standardisering av disse pasientforløpene. 
 
I Tromsø er praksis lagt om slik at også stabile pasienter ikke lenger avventer kapasitet 
ved UNN før de overføres fra lokalsykehusene. For å legge bedre til rette for dette, har 
Hjertemedisinsk avdeling oppbemannet legestaben i helgene. Dermed er ventetid fra 
lokalsykehusets kontakt med invasiv kardiolog til angiografi er utført, vesentlig 
redusert. Pasientforløpet for hjertepasientene er forbedret.  
 
 
2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)   
 
I samarbeid med kommunene skal antall tvangsinnleggelser for voksne per 1000 
innbyggere i helseregionen reduseres sammenliknet med 2016 
 

UNN Nordlandssykehuset 
2016 2017 2016 2017 
1,33 1,27 0,78 0,75 

Tabell 5 Andel innleggelser på tvunget psykisk helsevern per 1000 innbyggere 2. tertial 2016 og 2017. 

UNN og Nordlandssykehuset har hatt nedgang i andelen tvangsinnleggelser 
sammenlignet med samme periode i fjor.  
 
Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

UNN Nordlandssykehuset 
2016 2017 2016 2017 
0,20 0,29 0,15 0,30 

Tabell 6 Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere 1. tertial 2016 og 2017. 

UNN har hatt en økning i bruk av tvangsmiddelsvedtak per 1000 innbyggere 
sammenlignet med samme periode i fjor. Antall pasienter med minst ett 
tvangsmiddelvedtak pr 1000 innbyggere er tilnærmet uendret fra 0,28 i første tertial til 
0,29 i andre tertial. UNN har hatt fokus på arbeid med varighet av tvangsmiddelbruk og 
hvilke type tvangsmidler som benyttes. I denne sammenheng har en hatt en dreining 
med reduksjon av mekaniske tvangsmidler til en økning i kortvarig fastholding. Det er 
en ønsket dreining og som følges fortløpende. I de tilfeller tvangsmidler benyttes erfares 
ofte kortvarig fastholding som mindre belastende enn bruk av mekaniske tvangsmidler 
og er av den grunn mindre inngripende virkemiddel samt at varigheten som regel er 
kortere. Det arbeides konkret og målrettet med en rekke tiltak for redusert 
tvangsmiddelbruk gjennom handlingsplan for oppfølging av Sivilombudsmannens 
besøksrapport. Status på oppfølgingsarbeidet rapporteres regelmessig, senest som 
styresak 84-2017 i styremøtet for Helse Nord RHF 30.8.17. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer at økningen trolig skyldes et langt større antall vedtak 
om kortvarig fastholding (§4-8d) på Akuttpsykiatrisk avdeling. Det kan være en reell 

20 



 

økning, eller resultat av bedret registreringspraksis i år kontra i fjor, på bakgrunn av en 
intern kvalitetsgjennomgang. 
 
Registrere og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig 
spesialisert rusbehandling. 
Finnmarksklinikken inngår samarbeid med kommunen i forhold til den enkelte pasient 
og melder fra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet. For perioden 01.01.17 - 
31.07.17 er det av totalt 53 pasienter som av ulike grunner har avbrutt behandlingen 
 
Rusavdelingens enheter på UNN har jobbet strukturert gjennom flere år for å 
implementere tiltak fra det nasjonale dropout-prosjektet. Rutiner for tettere kontakt 
med pasienten og hjelpeapparatet før innleggelse, innføring og utprøving av 
feedbackverktøy (OQ-45, KOR, Kunnskapssenterets brukerundersøkelse), samt økt bruk 
av kartlegging av kognitiv fungering er noen av tiltakene våre for å redusere manglende 
oppmøte og avbrudd i behandling. Vi har tall fra poliklinisk aktivitet som tyder på at 
tiltakene har ønsket effekt, da andelen ikke møtt ble redusert fra 20 til 17 % fra 2015 til 
2016, og andelen pasientbestemt avbestillinger ble redusert fra 7 til 6 % i samme 
periode. Historisk har andelen ikke møtt i TSB poliklinikk ligget på omkring 30 %. 
 
Nordlandssykehuset har startet telling på «dropout» i døgnavdeling TSB fra 1/1- 17. De 
teller da på ikke møtt og avbrutt behandling, og registrerer det på NPRID. Reinnleggelser 
i forbindelse med sekvensielle behandlingsforløp er utelatt fra tallene, da disse er gjort 
med individuelle avtaler om behovsprøving og endring av datoer i forhold til pasientens 
behov (høy grad av brukerstyring). 
 
Helgelandssykehuset har tre pasienter som er registrert med avbrutt døgnbehandling i 
andre tertial. 
 
 
Ferdigstille plan for riktig og redusert bruk av tvang innen 1. juni. 
(Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset) 
Ved Helgelandssykehuset ses plan for riktig og redusert bruk av tvang i 
sammenheng med det pågående arbeidet med å etablere vaktberedskap innen 
psykisk helse i Helgelandssykehuset. 
 
Ved Finnmarkssykehuset er utkast til plan ikke realitetsbehandlet. Planen er under 
revidering som følge av føringer i styresak 56/2017 vedtatt 21.juni - Organisering av 
akuttilbudet i klinikken. Ferdigstilles i løpet av høsten 2017. 
 
Den gylne regel 
Helse- og omsorgsdepartementet(HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst innen 
psykisk helsevern(PHV) og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk 
på regionnivå6. Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for 
barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
  

6 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).  
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Fagområde Somatikk PHV7 PHBU8 TSB9 
Ventetid - Antall dager* 68 56 63 36 
Ventetid - Endring fra 2016* -1 -6 +1 -17 
Korrigerte kostnader** + 5,2 % + 7,2 % +8,4 % + 3,4 % 
Årsverk – endring*** +2,3 % +1,8 % + 6,7 % +5,7 %  
Aktivitet poliklinikk + 1,6 % +0,3 % +1,6 % +8,6 % 

Tabell 7Samlet 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 PER JULI uten avskrivninger, legemidler og pensjon. Regnskap 
2016 er omregnet ved at mva. er trukket ut. Dette gjør tallene sammenlignbare med 2017.  
*** Endring per mai 2017 
 
Ventetiden innen PHBU viser en økning, og det er Finnmarkssykehuset som har en sterk 
økning. Pasienter som ble behandlet i juli 2017 hadde i gjennomsnitt ventet i 79 dager i 
Finnmarkssykehuset. Øvrige helseforetak hadde ventetid mellom 34 og 45 dager.  
 
Årsverk innen PHV reduseres i Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset som følge 
av omstillingsarbeid.   
 
Korrigerte kostnader pr. fagområde viser sterkere vekst innen prioriterte områder, med 
unntak for Nordlandssykehuset, hvor kostnadene til somatikk øker mer enn øvrige 
områder.  
 
Det er usikkerhet knyttet til poliklinisk aktivitet psykisk helse og TSB rapportert fra 
Nordlandssykehuset i juni og juli 2017. Det antas at utviklingen er noe bedre enn 
rapportert.  
 
Status for prosjekt(er) vedr transport av psykisk ustabile personer, jf oppdrag i 
brev av 27. juni 2014 hvor det er forutsatt ordinær rapportering gjennom 
ordinære rutiner samt sluttevaluering etter utløpet av prosjektperioden (2017, 
opprinnelig 2016). 
Alle helseforetak rapporterer at de er i gang med arbeid vedr. transport av ustabile 
personer. Det er ikke rapportert resultater fra alle prosjektene i denne omgang. Dette vil 
bli rapportert sammen med årlig melding, da sluttrapporter fra prosjektene skal leveres 
ved utgangen av 2017.   
 
 
2.3 Samhandling 
 
Delta i læringsnettverket Gode pasientforløp10.  
Nordlandssykehuset HF deltar i læringsnettverket Gode pasientforløp. Det planlegges 
oppstart av læringsnettverk i områdene til UNN og Finnmarkssykehuset i 2018. Det er 
uvisst når KS og folkehelseinstituttet vil kontakte Helgelandssykehuset med tanke på 
oppstart der. 

7 PHV: psykisk helse voksne 
8 PHBU: psykisk helse barn/ungdom 
9 TSB: Tverrfaglig spesialisert behandling av rusavhengighet 
10 Læringsnettverk for å utvikle gode pasientforløp for eldre og kronisk syke.  
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Etablere gjensidige samarbeidsavtaler med avtalespesialister innen 1. juni.  
Ingen av våre helseforetak har innfridd kravet innen frist. Finnmarkssykehuset har 
nesten i mål. I Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset pågår arbeidet, og de vil 
ferdigstille alle sine avtaler innen utgangen av året. UNN er ikke kommet i gang, og har 
gitt tilbakemelding om at de ikke vil kunne iverksette dette arbeidet før våren 2018.  
 
Gi tilbakemelding på oppfølging av tjenesteavtale 2, 5 og 10 med kommunene i 
tertialrapport 2.   
UNN 
Tjenesteavtale 2 – helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester til 
pasienter med behov for koordinerte tjenester arbeides det med på flere områder; barn 
som pårørende, Individuell plan, Koordinerende enhet (KE) og Regional koordinerende 
enhet (RKE). Det er laget nye prosedyrer for behandlingshjelpemidler vedtatt av OSO. 
 
Tjenesteavtale 5, retningslinjer for utskrivning av pasienter er svært sentral innenfor 
mange tiltak; det tilbys opplæring i klinikker/avdelinger, gjennomført egne workshop 
med deltakere fra kommuner og foretak mm. Viktigst er at OSO har satt ned et eget KSU 
(klinisk samarbeidsutvalg) som lager nye retningslinjer, prosedyrer, flytskjema m.m. 
knyttet til tjenesteavtale 5. 
 
Tjenesteavtale 10, samarbeid om forebygging; har hatt noe fokus på smittespredning. 
Folkehelseindikatorer vil bli lagt ut på Samhandlingsbarometeret. 
 
 
Ved Nordlandssykehuset er tjenesteavtale 2, 5 og 10 er revidert og vil bli behandlet i 
OSO i høst. Revisjonen er gjennomført i samarbeid med klinisk samarbeidsutvalg 
oppnevnt av OSO. Helseforetaket følger opp innholdet i tjenesteavtalene på flere måter. 
Herunder avviksbehandling, dersom det avdekkes manglende oppfølging av avtalene. 
Smittevernsykepleier som arbeider ut mot kommunene, og ambulante 
rehabiliteringsteam. 
 
 
Helgelandssykehuset inviterer kommunal helsetjeneste til samarbeid i alle lærings- og 
mestringstilbud som utvikles og driftes ved foretaket. Det er innført som fast standard.  
Helgelandssykehuset (LMS/praksiskoordinator (PKO)) har utviklet og etablert 
helsepedagogisk grunnkurs i fast drift. Hovedfokus er på helsefremmende arbeid og 
pedagogisk virksomhet. Et tilbud til både spesialist- og kommunal helsetjeneste.  
 
Koordinerende enhet v/KE-rådgiver på foretaksnivå deltar i arbeidsgruppe for å 
utarbeide retningslinjer/funksjonsbeskrivelse gjeldende for alle foretak i Helse Nord 
RHF vedrørende:  
• Retningslinjer for oppnevning av koordinator i spesialisthelsetjenesten  
• Funksjonsbeskrivelse for koordinator i spesialisthelsetjenesten  

 
Når disse er ferdigstilt vil de bli implementert i Helgelandssykehuset HF, herunder 
opplæringsmodul i Campus.  
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Finnmarkssykehuset har i samarbeid med kommunene revidert overordnet 
samarbeidsavtale, samt tjenesteavtalene 1, 3, 5, 6, 7, 11 og ledsageravtalen. Det er 
påbegynt arbeid med de resterende tjenesteavtalene. OSO tar sikte på å behandle 
reviderte utgaver av disse avtalene høsten 2017. Punktene om rehabilitering og LMS er 
fulgt opp underveis blant annet i dialogmøter med alle kommuner som er gjennomført i 
vår/høst. Fokus på smittevern følges opp i revisjon av tjenesteavtale 10. Dialog om 
utskrivningsklare pasienter skjer ukentlig gjennom meldingsutveksling og gjennom 
klinikkenes samhandlingskoordinatorer. Utskrivningsklare pasienter er også tema på 
dialogmøter med kommunene. 
 
 
Sikre at legemiddelhåndtering med god kvalitet inngår i hele behandlingskjeden. I 
samråd med Sykehusapotek Nord sørge for at samarbeidsavtalene mellom 
helseforetakene og kommunene sikrer pasientene kontinuerlig 
legemiddelbehandling med god kvalitet ved skifte av omsorgsnivå.  
 
Helse nord RHF har startet opp et prosjekt med Samstemming av legemiddellister i 
Helse Nord. Dette prosjektet vil lage felles rutiner for samstemming i hele regionen og 
målet er at pasienten alltid skal ha en samstemt legemiddelliste.  
 
Det er varierende om helseforetakene har revidert samarbeidsavtalene med 
kommunene vedrørende legemiddelhåndtering. Alle helseforetakene er med i prosjektet 
om samstemming, og alle helseforetakene følger opp og/eller har laget nye rutiner for 
legemiddelhåndtering. Finnmarkssykehuset har revidert avtalene for å ivareta god 
legemiddelhåndtering, mens Nordlandssykehuset har tatt dette inn i avtalene, men disse 
er ikke endelig godkjent av overordnet samarbeidsorgan (OSO).  
 
Ved UNN fremkommer det ikke om dette er sikret gjennom samarbeidsavtalene, men de 
har revidert prosedyrene for legemiddelhåndtering og laget en konkret 
implementeringsplan i tråd med prinsippene for kontinuerlig forbedring. 
 
Helgelandssykehuset har ikke revidert samarbeidsavtalene, men har undervisning i 
legemiddelhåndtering til ansatte i Helgelandssykehuset, samt til sykepleierstudenter 
ved Nord universitet. De jobber med utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av 
rutiner for legemiddelhåndtering i sykehusene. 
 
Sykehusapotek Nord bidrar med undervisning i legemiddelhåndtering til ansatte i alle 
sykehus i Helse Nord, samt til sykepleierstudenter ved Universitetet i Tromsø og Nord 
universitet. Sykehusapotek Nord har også undervisning for kommuner med avtale om 
dette.  

Sykehusapotek Nord bidrar med utarbeidelse, kvalitetssikring og oppfølging av rutiner 
for legemiddelhåndtering i sykehusene.  

I kommuner hvor en har avtale om farmasøytisk tilsyn utøves revisjoner på 
legemiddelområdet, bistand i utarbeidelse av prosedyrer og retningslinjer for 
legemiddelhåndtering samt legemiddelgjennomganger for pasienter innlagt i 
kommunehelsetjenesten.  
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Ordningen med apotekstyrte legemiddellagre og innføring av Tønsys bestillingssystem 
for legemidler bidrar også til bedre kvalitet i legemiddelhåndteringen.  

Sykehusapotek Nord tilbyr legemidler, også egenproduserte, til utskrivningsklare og 
utskrevne pasienter.  

Sykehusapotek Nord har også deltatt i Fiks-programmets prosjektgruppe for å beskrive 
løsninger for lukket legemiddelsløyfe i Helse Nord, samt at farmasøyter fra 
Sykehusapotek Nord deltar i innføringen av elektronisk kurveløsning i Helse Nord.  
 
 
3 Kvalitet og pasientsikkerhet  
 
Ingen korridorpasienter 
UNN registrerer 8-10 pasienter pr døgn i korridor. I september undersøkes det ulikheter 
i registreringspraksis av korridorpasienter. Hovedandelen av korridorpasientene 
registreres på noen få poster som vil bli gjennomgått nærmere. Pasienter legges på 
korridorer av ulike årsaker selv om det kan være ledige senger. Dette skyldes forhold 
som hensynet til kjønnsfordeling, smittevern, sykdomsbilde hos enkeltpasienter. Det 
vedvarende høye antall utskrivningsklare pasienter i UNN, ikke minst fra Tromsø 
kommune, anses å være en vesentlig årsak til at det er et høyt antall korridorpasienter. 
Etter at Tromsø kommunes nye Helsehus åpnes ved inngangen til tredje tertial er UNN 
forespeilet en vesentlig reduksjon i antall korridorpasienter. Dette forventer UNN at vil 
føre til en reduksjon i antall korridorpasienter, men ikke alene føre til god måloppnåelse 
på dette området. Videre arbeid med å sikre gode og smidige pasientforløp, videreføring 
og utvidelse av tilbudet med pasientsentrerte helsetjenesteteam, utvikle 
lokalsykehusfunksjonen i UNN Tromsø videre, best mulig utnyttelse av sykehotellene, 
systematisk planleggingsarbeid med gode plantall og kontinuerlig forbedringsarbeid for 
å redusere komplikasjoner og uheldige hendelser og dermed også liggetider og 
reinnleggelser er alle tiltak det arbeides med, og som vil kunne bidra til reduksjon i 
antall korridorpasienter. 
 
I Finmarksykehuset har klinikk Hammerfest utfordringer med korridorpasienter. Det 
jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn til dagbehandling for å få ned antallet 
korridorpasienter. I tillegg jobbes det mot kommunene for å få utskrivningsklare 
pasienter flyttet hjem. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers av avdelinger.  
  
Helgelandssykehuset forsøker å unngå at pasienter må ligge i korridor ved å 
samarbeide med andre avdelinger eller benytte kontorer til midlertidige 
pasientrom. I noen tilfeller dreier det seg om feilregistrerte korridorpasienter, da 
pasienter som har reist eller er på permisjon noen ganger feilregistreres som 
korridorpasient i påvente av hjelp til riktig registrering. I perioder med stort trykk 
med mange innleggelser kombinert med utskrivningsklare pasienter kan det være 
en utfordring å finne gode løsninger.  
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Figur 14  Oversikt antall korridorpasienter Helgelandssykehuset pr. enhet i 2017  

 

 
Nordlandssykehuset Bodø har omfattende ombyggingsaktiviteter, og derav fortsatt stor 
trangboddhet. Foretaket har i andre tertial hatt 220 korridorpasienter, hvorav 209 i 
Bodø, 1 i Lofoten og 10 i Vesterålen. Dette er redusert fra første tertial hvor det totale 
antallet var 375.  
For å redusere antall korridorpasienter har NLSH flere ulike strategier:  

• Øke andel sammedagskirurgi og dagkirurgi  
• Arbeid ut mot kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter  
• God utnyttelse av obs-enheten i Bodø  
• Forbedring av pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid  

Dessverre vil nok fortsatt korridorpasienter være en problemstilling ved 
Nordlandssykehuset Bodø inntil sengepostområdene i A/B fløya (høyblokka) er ferdig 
renovert.  
  
 
Øke bruk av avvikssystemet i analyse av enkelthendelser, statistikk og 
risikoanalyser, og ta i bruk samme klassifikasjonssystem som meldeordningen til 
Helsedirektoretat for bedre utnyttelse av meldingene.  
 
I Helse Nord skal Docmap benyttes som system for å melde og behandle uønskede 
hendelser og avvik. Foretakene rapporterer at de bruker systemet aktivt for å melde, og 
at registreringer benyttes som grunnlag for risikoanalyser. Det meldes i noe varierende 
grad om økning i bruk av avvikssystemet sammenlignet med tidligere år. 
 
For analyse av enkelthendelser, behandling av oversikter og statistikker basert på 
uttrekk fra Docmap har foretakene etablert ulike rutiner og retningslinjer, men uttrekk 
fra systemet benyttes i det kontinuerlige forbedringsarbeidet. 
 
For pasientrelaterte hendelser som skal til meldeordningen etter §3-3 er det etablert 
elektronisk meldingsutveksling med Helsedirektoratet.  
 
Klassifikasjonssystemet for pasienthendelser ble innført og tatt i bruk av alle 
sykehusene i foretaksgruppen i januar 2017. Enkelte foretak gir tilbakemelding om at de 
ser nytteverdi av innføring av felles klassifikasjonssystem. Helse Nord RHF har i 2017 
vært representert i arbeidsgruppe for revisjon av kodeverket. 
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Sykehusapotek Nord gir tilbakemelding om at klassifikasjonssystemet er vurdert tatt i 
bruk i foretaket, men påpeker at systemet i hovedsak er tilpasset sykehusene og i 
mindre grad sykehusapotekene. Sykehusapotek Nord har i 2017 påbegynt et internt 
prosjekt i foretaket for å videreutvikle og kvalitetssikre rutiner for avvikshåndtering og 
kontinuerlig forbedring, herunder vil klassifikasjonssystemet for avvik bli gjennomgått, 
og i den grad meldeordningens klassifikasjonssystem er aktuelt vil disse 
klassifiseringene bli tatt i bruk.   
 
 
 
Tiltak i vedtatt kvalitetsstrategi for Helse Nord skal iverksettes: 

o Ta i bruk ny elektronisk løsning for GTT11-granskning og bruke 
statistikken aktivt i forbedringsarbeid.  

Den nye elektroniske løsningen for GTT-gransking er tatt i bruk av alle teamene i 
Nordlandssykehuset, og fra og med juli 2016 har GTT-teamene gransket i den nye 
portalen. Tidligere manuelt granskede GTT-data f.o.m 2010 er lagt inn i elektronisk 
løsning for å kunne følge resultater over år. Resultater for 1. tertial 2017 legges frem i 
styresak om kvalitet og pasientsikkerhet i november.  
 
Seksjon for pasientsikkerhet har i møte med pasientsikkerhetskontakter fra alle 
klinikker drøftet hvordan man kan bruke resultatene til forbedringsarbeid i klinikkene. 
Blant annet har Hode- og bevegelsesklinikken presentert resultatene i sitt månedlige 
nyhetsbrev til ansatte, og det ble også foreslått bruk av GTT-resultater i kombinasjon 
med avvik i klinikkenes KVAM-møter.  
 
Finnmarkssykehuset jobber med opplæring i bruk av elektronisk løsning for GTT-
granskning.  
 
Helgelandssykehuset har hatt opplæring i elektronisk løsning for GTT granskning og 
begynt arbeidet med å bruke og registrere i portalen. GTT-teamene har endret profil og 
organisering i 2.tertial og er slik litt i oppstartsfasen. Det arbeides med å fullføre innen 
fristene satt av HOD for leveranse av GTT data. De nye dataene i portalen er for små til å 
ta i bruk i forbedringsarbeid, men resultatene analyseres forløpende.  
 
Ved UNN har GTT-teamet gjennomført opplæring i ny elektronisk GTT-løsning. 
Kommende rapportering gjennomføres elektronisk til fristen i oktober. 
 
 

o Utføre fagrevisjoner på utvalgte fagområder. Arbeidet ledes av Helse 
Nord RHF 

Kliniske fagrevisjoner gjennomføres som pilotprosjekt i 2017. Så langt er det 
gjennomført klinisk fagrevisjon innen fagområdet NSTEMI12 ved 4 ulike enheter i Helse 
Nord (FIN Hammerfest, UNN Harstad, NLSH Bodø og HSYK Mo i Rana). Rapporter fra 
gjennomførte kliniske fagrevisjoner har vært til kvalitetssikring hos reviderte enheter 
og samlerapport ferdigstilles i løpet av oktober 2017. 
 

11 Global Trigger tool 
12 Akutt hjerteinfarkt uten ST-elevasjon i EKG 
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Klinisk fagrevisjon Kjemoterapi etter tykktarmskreft vil gjennomføres som stedlig 
gjennomgang ved NLSH Bodø og UNN Tromsø i uke 45.  
 
Nasjonalt nettverk for å utvikle kompetanse og bistå med læring og erfaringsoverføring - 
klinisk fagrevisjon er under etablering og vil avholde første møte i uke 46. 
 
 

o Delta i utvikling av modulbasert opplæringsprogram i 
forbedringsarbeid 

UNN har hatt deltaker i arbeidsgruppen som har utarbeidet innholdet i 
opplæringsprogrammet. Utarbeidede opplæringsprogram med moduler er overlevert 
prosjekteier. 
 
Finnmarkssykehuset har deltatt med representant i det regionale utviklingsarbeidet 
rundt modulbasert forbedringsarbeid. 
 
Nordlandssykehuset har deltatt i utviklingen av modulbasert opplæringsprogram med 
foretakets lokale programleder. Sluttrapport og opplæringsmateriell ble overlevert 
Helse Nord ved utgangen av august. Nordlandssykehuset har testet deler av 
opplæringsmaterialet på ulike grupper i eget foretak, men ikke som del av et 
opplæringsprogram.  
 
Helgelandssykehuset har deltatt med representant i det regionale utviklingsarbeidet. 
 
Rapportere tertialvis hvor mange hendelsesanalyser som er gjennomført.   
Det er gjennomført 5 hendelsesanalyser ved UNN siden januar 2017. 
 
Det er gjennomført 1 hendelsesanalyse ved Helgelandssykehuset i 2017. 
 
Finmarksykehuset har ikke kommet i gang med dette.  
 
Hendelsesanalyser er under innføring i NLSH, men det gjenstår enda en del arbeid med 
innpassing i det ordinære kvalitetssystemet. Rutiner som skal sørge for at 
arbeidsprosessene knyttet til hendelsesanalyser, og ikke minst hvordan disse 
rapportene behandles i etterkant og fyller myndighetenes krav og intensjon, er under 
utvikling.  
 
Nordlandssykehuset har gjennomført tre hendelsesanalyser så langt, hvorav siste 
analyse var en omfattende analyse i skjæringspunktet mellom medisinsk og psykiatrisk 
klinikk. I andre tertial er denne løftet i kvalitetsutvalg for både somatikk- og psykiatri, og 
presentert for ledergruppene til de respektive klinikker.  
Nordlandssykehuset har vært med å arrangere den første nasjonale opplæringen i 
Hendelsesanalyse uten bistand fra Sverige. Nytt kurs er planlagt i november. I 
September blir den første regionale nettverkssamlingen for hendelsesanalyse arrangert 
i Bodø. Formålet er å dele erfaringer fra implementering og gjennomføring slik at det 
blir enklere for det enkelte foretak, samt at prosessene kan koordineres så langt det er 
naturlig. 
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Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Lede arbeidet med utvikling av modulbasert opplæringsprogram for 
forbedringsarbeid. 
UNN har hatt prosjektleder. Prosjektarbeidet er fullført. Utarbeidet opplæringsprogram 
med moduler er overlevert prosjekteier. 
 
 
Pasientsikkerhet  
Pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker skal inngå som en del av 
sykehusenes ordinære aktivitet og resultatene rapporteres i tertialrapport. 
Tiltakspakkene er i hovedsak innført i Nordlandssykehuset. Det er gjort et stort arbeid 
for å utarbeide en ny spredningsplan, som har følgende status basert på 
egenrapportering fra enhetene:  
 

 
Figur 15 Spredningsplan NLSH 

Grått: Innsatsområdet skal ikke innføres på enheten 
Hvit: Ingen data/ingen rutinemessige tiltak 
Lys blå: Ett eller flere tiltak gjennomføres rutinemessig 
Mørk blå: Alle tiltak gjennomføres rutinemessig. 
 
For å bli mørkeblå inngår rutinemessige målinger til bruk i forbedringsarbeid. Som 
tidligere er utfordringene at enhetene jobber med mange innsatsområder, og har behov 
for manuelle målinger for å følge opp implementeringsarbeidet på alle områder bortsett 
fra Trygg kirurgi.  
Foretakets satsningsområdene for 2017/2018 er «Tidlig oppdagelse av forverret 
tilstand» og «Tidlig oppdagelse av sepsis».  
Det er gitt opplæring i ProACT ved alle sengeposter på alle lokasjoner i foretaket for 
tidlig oppdagelse av forverret tilstand av voksne pasienter. Barneavdelingen har gitt 
opplæring i PedSAFE, og det er nylig etablert en arbeidsgruppe for utvikling av 
maternell tidlig varsling. Rutiner for intensivfaglig kompetanse (Mobilt Akutt Team) til 
de sykeste pasientene piloteres i Bodø, og man gjør seg nyttige erfaringer før rutinene 
tilpasses forholdene i Lofoten og Vesterålen. Foretaket arbeider nå for å utarbeide 
rutiner for systematisk opplæring av alt personell.  
Arbeidet med tidlig oppdagelse av sepsis er godt i gang i akuttmottaket i Bodø. Verktøy, 
prosedyrer og varslingsrutiner er testet og så godt som ferdig. Arbeidet med spredning 
til av tiltaket til Lofoten og Vesterålen vil starte innen utgangen av 2017. 
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Ved UNN rapporterer relevante enheter detaljert på enkelttiltak og målinger innenfor 
hvert enkelt innsatsområde og en grundig rapport presenteres i Kvalitets- og 
virksomhetsrapportene hvert tertial. Tiltakene er stort sett implementert på alle 
enheter der det er aktuelt, men det er varierende i hvilken grad enhetene klarer å følge 
opp det store antallet manuelle målinger som programmet legger opp til. 
Legemiddelsamstemming er fortsatt den største utfordringen. UNN deltar i et regionalt 
prosjekt for å få alle deler av legemiddelsamstemmingen bedre på plass. 
 
 
 
 
 
 
 
Helgelandssykehuset (Se tabell) 

 

Figur 16 Spredningsplan HSYK 

 

Finmarksykehuset arbeider godt med tiltakspakkene i programmet med 
målsetning om å etablere rutiner og systemer som fanger dette opp i ordinær 
drift. Det er fortsatt en vei å gå før alle pakker er implementert i ordinær drift.  
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Sykehusinfeksjoner  
 
Innføre antibiotikastyringsprogram som sikrer et nøkternt forbruk av antibiotika 
i tråd med nasjonale retningslinjer. Dette skal blant annet omfatte: 

o Legge til rette for et fungerende antibiotikateam (A-team). 
A-team på UNN er fungerende og har hatt fire møter 1. halvår 2017. A-team har hatt 
fokus på fem fagområder/avdelinger første halvår, med møter med leger og sykepleiere 
for å finne lokale mål og forbedringsområder for antibiotikabruk. 
 
Ved Nordlandssykehuset er det utarbeidet et antibiotikastyringsprogram for 2017-2018 
i NLSH, og det er opprettet et antibiotika-team som driver kontinuerlig 
forbedringsarbeid innen antibiotikaforbruk.  
 
Fokus andre tertial har vært:  

• ferdigstilling av Nordlandssykehusets antibiotikaforbruksrapport for 2012-2016 
•  informasjon til foretakets leger om mangelsituasjon vedr. Piperacillin-

Tazobactam 
• utarbeiding av Gentamicin-doseringskort til visitt og vaktgående leger NLSH 

Bodø 
• planlegging og oppstart av verifiseringsprosess vedr. [s-Gentamicin]-analyse ved 

NLSH Vesterålen  
• planlegging av «antibiotika visitter» ved NLSH Bodø. 

 
Ved helgelandssykehuset har Antibiotikateamet gjennomført ett møte i andre tertial. I 
tillegg har deler av teamet gjennomført kartleggingsmøter med medisinsk og kirurgisk 
avdeling i Mosjøen. Det jobbes videre med konkretisering av avdelingenes 
forbedringspunkter slik at disse enkelt kan måles og evalueres. Egen intranettside for 
riktig bruk av antibiotikabruk er utarbeidet.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er antibiotikastyringsprogram vedtatt og A-team er i gang med 
arbeidet.  
 
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord i sykehusenes antibiotikateam.  
 

o Årlig rapportere forbruk, fordelt på antibiotikagrupper og 
avdelinger. 

Alle våre helseforetak rapporterer nå sine data til rapporten «Pest eller Kolera». Her 
rapporteres forbruk av antibiotika fordelt på antibiotikagrupper og avdelinger i tråd 
med styringskravet. Sykehusapotek Nord bistår sykehusforetakene med å fremskaffe og 
bearbeide statistikk over forbruk av antibiotika.  
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Prevalensundersøkelse av sykehusinfeksjoner skal utføres og rapporteres til 
Helse Nord RHF to ganger årlig. Hvert helseforetak skal etterspørre avdelingsvis 
bruk av prevalensresultater i pasientsikkerhetsarbeidet. 

Ved UNN gjennomføres prevalensmålingene i henhold til oppdraget, og resultatene 
formidles og følges aktivt opp i klinikkene og avdelingene. UNN har forekomst av 
sykehusinfeksjoner målt som prevalens som en hovedindikator, og vil fra 2017 gradvis 
øke til fire årlige prevalensmålinger. UNN har hatt et betydelig økt fokus på forbedret 
smittevernarbeid de siste årene, som gjenspeiles i en synkende forekomst av 
sykehusinfeksjoner. UNN følger opp sengepostene med smittevernvisitter, kontinuerlig 
opplæring og kampanjer. Ledere er i større grad ansvarlig for resultatene av 
infeksjonskontrollprogrammet. E-læring og obligatoriske kurs skal innføres. UNN øker 
prevalensundersøkelsene fra to til fire i året og vil behandle enhver infeksjon som avvik. 
Det nye klassifiseringssystemet for avvik tar høyde for dette. 
 
Nordlandssykehuset gjennomfører prevalensundersøkelser 4 ganger pr år. To 
obligatoriske og to frivillige undersøkelser. Data for mai viser en totalprevalens på  
3,8 %. For prevalensundersøkelse gjennomført 6. september, er ikke resultatene ferdig 
kvalitetssikret. Hvordan resultatene av prevalensundersøkelsene i 
pasientsikkerhetsarbeidet brukes i de ulike avdelingene er ikke kartlagt godt nok.  
 
Helgelandssykehuset gjennomfører prevalensundersøkelser to ganger årlig – 
mai/november. Innsamlede data presenteres for ledergruppen etter hver 
prevalensundersøkelse. Prevalens i Helgelandssykehuset 1. kvartal 2017 var 1,8 %. 
Prevalenstallene har blitt sendt til ledelsen på foretaksnivå og presentert i ledermøter 
på lik linje med andre indikatorer som følges opp 
Ved sykehusenhetene i Sandnessjøen og Mosjøen ble alle pasientene som stod på 
antibiotika ved siste prevalensundersøkelse gransket.  I tillegg til å registrere variablene 
i prevalensundersøkelsen ble dokumentasjon i DIPS gjennomgått for å se om pasientene 
ble behandlet etter nasjonale retningslinjer for oppstart av antibiotikabehandling. Lege 
ble innkalt for å diskutere caser der vi var usikre på forløpet. Smittevernlege var med på 
innsamling og bearbeiding av data. Denne rutinen er enda ikke innført ved 
sykehusenheten i Mo i Rana.  
 
Antibiotikateamet i Helgelandssykehuset ønsker å utvide prevalensundersøkelsen til 4 
ganger per år. Målet er å bruke prevalenstallene mer aktivt i 
antibiotikastyringsprogrammet og videre i forbedringsarbeid.  
Smittevern har brukt resultatene fra prevalensundersøkelser i enkelte undervisninger. 
Smitteverngruppa i Helgelandssykehuset har diskutert om hva/hvordan 
prevalenstallene bedre kan brukes i forbedringsarbeid, men har foreløpig ikke 
konkludert. Dette er et fokusområde og arbeidet med dette vil intensiveres. 
 
 
Ved Finnmarkssykehuset utføres NOIS-PIAH13 og rapporteres i virksomhetsrapporten 
og i kvalitetsutvalget. Kvartalsvis rapport til Helse Nord RHF inneholder også disse 

13 Prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner og antibiotikabruk, NOIS-PIAH 
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dataene. Tallene for 2. kvartal 2017 viste egne helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) 
på 0,9 % mot 3,3 % nasjonalt. Total HAI 2,8 % mot nasjonale tall på 4,5 %. Andel (%) 
pasienter som fikk antibiotika var 28 mot nasjonalt 28,1. Resultatene av 
prevalensundersøkelsene presenteres i KVAM råd på klinikkene og vurdering av funn er 
en del av dialogen mellom smittevernsykepleier og avdelingene på prevalensdagen med 
tanke på å avklare mulige årsaker og vurdere tiltak.  
 
Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord bidrar i innsamling av data til 
prevalensundersøkelsene både ved Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-
Norge.  
 

NOIS14-registrering: Det skal være minst 95 % oppfølging for alle inngrep som 
omfattes av forskriften. Ved dyp postoperativ sårinfeksjon skal avdelingen 
gjennomgå pasientforløpet og iverksette tiltak. 

Det er god måloppnåelse på oppfølging av NOIS-registreringene på UNN, med minimum 
95 % registrering for alle aktuelle operasjonstyper. UNN har hatt en nedgang i særlig 
dype postoperative sårinfeksjoner de siste årene. Dette skyldes at klinikkene som er 
berørt av kravet, systematisk gjennomgår alle slike infeksjoner. Det er nå utarbeidet 
forslag til mal for systematisk gjennomgang av alle dype postoperative sårinfeksjoner, 
som vi forventer vil bli vedtatt i UNNs ledergruppe snarlig og deretter tatt systematisk i 
bruk. 
 
For Nordlandsykehuset ble NOIS-data for 1. tertial i år levert inn 1.september. 
Innleverte data er ennå ikke godkjent. Oppfølgingsprosent er 100 % på alle inngrep for 
uten keisersnitt som har 92,56 % i Bodø og 80% i Vesterålen. Denne gruppen har flest 
pasienter med fremmedspråk. Smittevern iverksetter nå tiltak overfor denne 
pasientgruppen for å øke svarprosenten. Vi har ikke startet systematisk gjennomgang av 
pasientforløp ved dyp postoperativ sårinfeksjon, men har startet diskusjon/dialog 
internt i foretaket i forhold til hvordan dette bør gjennomføres. 
 
Helgelandssykehusets foreløpige NOIS- tall for 1.tertial 2017, ble levert 1. september. 
Innsamlede data presenteres for ledelse og tas videre til avdelingene. 
Lavere oppfølgingsprosent enn 95%, kan relateres til følgende:  

• pasienten døde i oppfølgingsperioden, 
• ikke fått svar fra pasient  
• lite volum på pasienter som inngår i utvalgte inngrep 

 
Finnmarkssykehuset utfører NOIS-POSI15. Data for 1. tertial 2017 er levert til 
Folkehelseinstituttet 1. september 2017, så endelig rapport for denne perioden 
foreligger ikke pr. dags dato.  
 
 

14 Overvåkningssystemet for antibiotikabruk og helsetjenesteassosierte infeksjoner 
15 Overvåking av infeksjoner i operasjonsområdet (NOIS-POSI) 
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Andel sykehusinfeksjoner er redusert sammenlignet med 2016 

Data for andre tertial for dette kravet blir ikke tilgjengelig før november. Detaljert 
rapportering vil foreligge i årlig melding. 

 

Bredspekteret antibiotikabruk skal reduseres med 10 % sammenlignet med 
201216. 

Sammenlignet med 2012 er den historiske utviklingen prosentvis slik: 
UNN nedgang 8,5% 
Finnmarkssykehuset nedgang på13,9 % 
Helgelandssykehuset nedgang på 17,3% 
Nordlandssykehuset nedgang på 10,1 % 
 
Dette er de sist tilgjengelige data fra 2012-2016. Kilde: Helsenorge.no 
 

Klima- og miljøtiltak  
 
Resertifisere styringssystem etter ISO-14001:2015 innen 15.september.  

Helse Nord RHF ble resertifisert etter ISO 14001:2015 den 19.september 2017. 
Sertifikatet vil bli utstedt i oktober/november 2017. Hele miljøstyringssystemet er lagt 
om og tilpasset ny utgave standarden. Alle dokumentene er oppdatert og ledelsens 
gjennomgang er gjennomført.  
 
Tilsvarende resertifisering er gjennomført i UNN og i Nordlandssykehuset i mai og juni 
2017 og de to foretakene har i ettertid fått sine sertifikater.  Sykehusapotek Nord ble 
resertifisert tidlig i oktober. Finnmarkssykehuset HF vil bli resertifisert i november 
2017, Helse Nord IKT i desember 2017, mens Helgelandssykehuset ble resertifisert etter 
gammel standard i mai 2017 og har fått utsatt revisjon etter ny standard til mars 2018. 
 
 
Personvern og informasjonssikkerhet  
Innen 30.juni skal det utpekes personvernombud i samsvar med krav som følger 
av EUs nye personvernforordning.  
Både Nordlandssykehuset, UNN, Sykehusapotek Nord, og Helse Nord IKT har utnevnt en 
person som personvernombud. Dette er registrert hos Datatilsynet i henhold til fastsatte 
rutiner. Nordlandssykehuset, Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT har besluttet å ha 
ulike personer til å utføre rollene personvernombud og 
informasjonssikkerhetsansvarlig.  I UNN er det samme person som innehar rollen som 
personvernombud og informasjonssikkerhetssjef. Det pågår en prosess med å avklare 
hvorvidt IKT sikkerhetsfunksjonen og personvernombudet skal være i samme enhet, 
eller om det er hensiktsmessig å dele dette på ulike organisatoriske enheter. Dette vil bli 
besluttet i løpet av høsten 2017. 

16 Målt som disse fem bredspektrede midlene: Karbapenemer, 2. og 3. generasjons cefalosporiner, penicillin med 
enzymhemmer og kinoloner) 
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I Helgelandssykehuset er det ikke konkret utpekt en person som skal være 
personvernombud, men en 50% stilling skal utlyses i løpet av høsten 2017.   
 
I Finnmarkssykehuset er denne saken behandlet av foretaksledelsen. Det arbeides med 
løsning der foretaket kjøper denne tjenesten av Universitetssykehuset Nord-Norge, 
alternativt Nordlandssykehuset. Dette for å ivareta personvern innenfor både forskning 
og andre aktuelle områder.  
 
 
 
Beredskap 
Bidra i prosjekt som skal utrede muligheten for døgnkontinuerlig samisk 
språkkompetanse i AMK-sentraler, f.eks. ved hjelp av teknologi, og mulighetene 
for samarbeid mellom landets AMK-sentraler for å sørge for slik 
språkkompetanse. Nærmere bestilling vil komme fra Helse Nord RHF. 
 
Helse Nord RHF har utarbeidet et mandat knyttet til arbeidet med at de regionale 
helseforetakene skal ivareta strategisk videreutvikling av spesialisthelsetjenester til den 
samiske befolkningen. Mandatet er nå på høring. Arbeidet ledes av Helse Nord RHF. 
Egen rådgiver vil bli tilknyttet fagavdelingen med særskilt ansvar for å følge opp 
mandatet. Dette prosjektet er tiltenkt å være en del av dette arbeidet, og er foreløpig 
ikke påbegynt. 
 
 
Sikre god pasient- og brukermedvirkning  
 
Følge opp resultatene fra PasOpp17-undersøkelsen. Iverksette tiltak for å forbedre 
utskrivningsamtalen og sikre at pasient/pårørende får nødvendig informasjon: 

o om sin sykdom  
o om medikamentene 
o får med seg oppdatert medikamentliste 

 
Pas-opp undersøkelsen som omfatter voksne pasienters erfaringer med døgnopphold på 
somatiske sykehus har ikke vært gjennomført siden 2015.   
Det har vært gjennomført en nasjonal brukererfaringsundersøkelse innenfor 
døgnpsykiatrien, hvor alle landets institusjoner deltok. I 2016 gjennomførte 
Folkehelseinstituttet en nasjonal brukerundersøkelse med føde- og barselavdelinger. 
Denne vil også gjennomføres i 2017.  
Oppfølging som beskrives her er utfra resultatene fra undersøkelsen for voksne 
pasienters erfaring med døgnopphold på somatiske sykehus i 2015.  
 
Ved Nordlandssykehuset følger prosjektet «Et vennlig sykehus» resultatene fra tidligere 
PasOpp undersøkelser i somatikk. Det er i prosjektet utarbeidet tiltak, retningslinjer og 

17 Nasjonale brukererfaringsundersøkelser 
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prosedyrer med bakgrunn i resultater fra indikatorene utskriving, informasjon, 
standard, pårørende og organisering.  
Ved UNN distribueres resultatene til klinikkene og avdelingene og presenteres i 
relevante fora. Klinikkene og avdelingene i UNN utfører en rekke ulike tiltak for å sikre 
at pasient og pårørende får god og nødvendig informasjon. For resultatene fra siste 
undersøkelse i Psykisk helse- og rusklinikken har flere av enhetene valgt å benytte 
denne undersøkelsen i sin faste innhenting av tilbakemeldinger fra pasientene, og kan 
dermed i større grad følge med svingninger i tilfredsheten og gå nærmere inn på hva 
som bidrar til disse.  
Ved Helgelandssykehuset har sykehusenheten i Sandessjøen startet arbeidet med å 
bedre kvaliteten på utskrivningssamtalen. Prosedyren testes ut og vil bli implementert 
ved de andre to sykehusenhetene etter testfasen.  
Alle tre sykehusenhetene har innført tiltakspakke samstemming av legemiddellister ved 
innskriving i - og utskrivning fra sykehus.  
Ved Finnmarkssykehuset er resultatene fra PasOpp gjennomgått på alle ledernivå, i alle 
avdelinger, samarbeidsforum med TV/VO og KVAM råd i klinikkene. Handlingsplaner er 
også utarbeidet for lukke "avvik".  

Arbeidet med prosedyrer for utskrivningssamtalen og sjekkliste for utskrivning er 
startet og forslag til prosedyre foreligger. Kvalitetsnettverket i foretaket i samarbeid 
med samhandlingskoordinatorene kommer til å lage en fremdriftsplan for utrulling når 
den regionale sjekklisten er klar. Enkelttiltak er gjennomført ved klinikkene allerede slik 
som å informere ansatte om krav til å gjennomføre utskrivningssamtale. 
Sykehusapotek Nord har ikke gjennomført noen særskilte tiltak, men arbeider som del 
av implementering av klinisk farmasi med å kvalitetssikre legemiddelinformasjon ved 
utskrivning. 
Sykehusapotekenes publikumsavdelinger tilbyr inhalasjonsveiledning og gir annen 
relevant informasjon om medikamentene som utleveres. 

 
 
4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)  
 
Sikre systematisk rapportering av skader og uønskede hendelser på ansatte. 
Det blir vist til tertialrapport 1-2017. 
 
Styringsgruppa for interregional indikatorkatalog har nå vedtatt de nye HMS-
indikatorene; «Vold og trusler», «Fraværsskadefrekvens (H1)» og «HMS-hendelser». 
 
Det blir nå jobbet mot å få implementert HMS-indikatorene, herunder standardisere og 
kvalitetssikre registreringen. Dette omfatter kartlegging av kildedata, etablering av 
nødvendige likt oppsett og bruk av Docmap, integrasjon mellom Docmap og 
datavarehus, samt databehandleravtaler for å kunne behandle data knyttet til ulike 
HMS-hendelser og planer. 
 
Arbeidet vil pågå fram til påske 2018 med delmål 31.12.17. Nærmere orientering om 
dette kommer i årlig melding. 
  
 

36 



 

Tertialvis redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 
7,5 % herunder med et særskilt fokus på enheter med fravær over 10 %.  
Det blir vist til tertialrapport 1-2017 og det arbeidet foretakene gjør for å redusere 
sykefraværet/øke nærværet. Siden tertialrapport 1- 2017 har foretakene gjort følgende: 
 
Helgelandssykehuset 

- Fellesmøter for enheter med sykefravær rundt 10 % er gjennomført. 
- Informasjonsskriv til behandlere er utarbeidet 
- Samhandlingen med lederne er intensivert, verktøy tilgjengeliggjort  
- Etablert stimuleringstiltak til enheter med sykefravær lavere enn 6,5 % med 

intensjon om kunnskapsdeling rundt det gode arbeidet, til inspirasjon for andre 
 
Nordlandssykehuset 

- iBedrift er igangsatt ved 5 enheter 
- tett samarbeid mellom Medisinsk kontortjeneste i Vesterålen og HMS-seksjonen 
- videreføring av Skoprosjektet som har pågått ved Diagnostisk klinikk i 3 år 
- etablert tett samarbeid med lokale Nav-kontor, jamfør virkemidler 
- god oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen 2016 
- gjennomført lederopplæring innenfor HMS-området 

 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge 

- pilot for tett og tidlig oppfølging av medarbeidere som har gjentakende fravær 
- systematisk kartlegging av årsaker til sykefraværet gjennom intervju med ca. 40 

ledere så langt. Kunnskapen blir brukt for å utforme bedre og tilpassede tiltak. 
 
Finnmarkssykehuset 

- økt intern opplæring i sykefraværsoppfølging 
- særlig oppfølging i Kirkenes i forbindelse med flytteprosessen 
- de fleste prioriterte avdelingene i Nærværsprosjektet er kommet i gang 

 
Sykefravær er fast tema på ledermøter og i ledergruppene ved de fleste av foretakene, 
herunder har Helgelandssykehuset fast HMS-rapport på alle AMU-møter. Temaer som 
oppfølging av Medarbeiderundersøkelsen, HMS-hendelser, sykefravær, AML-brudd, 
stikkskader og avvik er faste punkter. 
 
Det overordnede måltallet er 7,5 % i foretaksgruppen. I arbeidet fram mot måltallet er 
kun sporadisk blitt satt delmål ved det enkelte foretak. Delmål er viktig og forpliktende 
og gir bedre oppfølging i arbeidet mot målet. Under ser vi utviklingen i sykefraværet for 
tertial 2 de siste 4 årene. 
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Figur 17 sykefravær 2. tertial i foretaksgruppen 2014-2017 

 
Trenden i foretaksgruppen per andre tertial er at korttidstids og mellomlangt fravær er 
stabilt mens langtidsfravær er på vei ned. Det er variasjon mellom foretakene. 
Finnmarkssykehuset har hatt en liten oppgang i forbindelse med flytteprosessen i nytt 
sykehus Kirkenes. Helgelandssykehuset og Nordlandssykehuset en nedgang og 
Universitetssykehuset Nord-Norge status quo. 
 
 
Nordlandssykehuset og Universitetssykehuset Nord-Norge: 
Etablere nærværsprosjekt med tiltak for å nå målsettingene om sykefravær under 
7,5 % innen 1.7.2017. 
Nordlandsssykehuset jobber videre med etablering av nærværsprosjekt i Prehospital 
klinikk som også ble omtalt i tertialrapport 1- 2017.  

Status i dette arbeidet er at det har vært gjennomført Kick-off i alle tre avdelinger der 
fokus har vært på nærvær og utarbeidelse av lokale tiltaksplaner. Det har vært 
gjennomført egen arbeidsmiljøkartlegging for Portøravdelingen og lages nå en 
handlingsplan. Det gjennomføres lignende kartlegginger for Ambulansen og 
Akuttmottak/AMK. Ny møtestruktur etableres i klinikken og medarbeidersamtaler 
gjennomføres. Medarbeiderundersøkelsen følges opp med tiltaksplaner. Det etableres 
også et system for organisert debrifing i klinikken. 

UNN startet først sitt systematiske nærværsarbeid i juni 2017. Arbeidet startet med å ha 
samtaler med om hvordan de arbeider med å forebygge og redusere sykefraværet, hva 
som er utfordringene i dette arbeide og om tiltakene på foretaksnivå treffer. Det 
arbeides nå med å systematisere funnene til følgende konkrete tiltak: 

1. Enheter med sykefravær over 7,5% skal ha et spesielt fokus på å identifisere og 
analysere faktorer som kan føre til fravær, og sette inn tiltak som kan redusere 
dette.  

2. Gjennomføring og oppfølging av medarbeiderundersøkelse 
3. Gjennomføring av utviklingssamtaler med alle medarbeidere 
4. Obligatorisk IA-opplæring for ledere, tillitsvalgte og verneombud 
5. Systematisk oppfølging av gravide arbeidstakere iht. prosedyre Oppfølging av 

gravide arbeidstakere 
6. Voksenpsykiatri, barne- og ungdomspsykiatri samt rus skal jobbe med 

forebygging av vold og trusler. 
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7. Pilotprosjekt med tett og tidlig oppfølging av medarbeidere som har gjentakende 
korte og lange fravær over en periode på to til tre år. Pilot er aktuelt i én eller to 
klinikker med denne typen fravær. 

Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset: Evaluere eksisterende nærværsprosjekt 
og rapporter i tertialrapport 2.  

Helgelandssykehuset melder tilbake følgende aktiviteter for sitt nærværs-/ 
kulturprosjekt siden siste rapportering:  

1. Enhetsvise fellesmøter for ledere som har sykefravær rundt 10% 
2. Utarbeidelse av obligatorisk e-læringskurs om nærvær, rettigheter og plikter 
3. Informasjonsskriv om nærværsarbeidet i Helgelandssykehuset som skal ut til 

fastlege, og sykehusleger, våre leder og medarbeidere.  
4. Stimuleringstiltak hvor prosjektgruppa har øremerket kroner 100 000,- til 

stimuleringstiltak til avdelinger som har sykefravær på 6,5% eller lavere. Målet 
er å få kunnskap om hva disse avdelingen gjør og dele og inspirerer andre. Det er 
utarbeidet et enkelt søknadskjema og kort behandlingstid. 

 
Finnmarkssykehuset har en pågående internrevisjon av sitt nærværsprosjekt, som skal 
ferdigstilles til 9. oktober. Personal og organisasjon leder dette arbeidet. Formålet er å 
evaluere prosjektet opp mot plan, hva som er gjennomført og effekt. Revisjonsrapporten 
skal behandles i foretakets arbeidsmiljøutvalg (FAMU) 16.10, og til styret som 
orienteringssak 25.10.  
Finnmarkssykehuset mål for nærværsarbeidet er forankret i arbeidsgiverpolitisk 
handlingsplan for perioden 2017-2019, og har som overordnet mål at 
Finnmarkssykehuset gjennom systematisk og kunnskapsbasert arbeid skal oppnå en 
nærværprosent på 94 % innen utgangen av 2018.  

Nærværsprosjektet har siden forrige rapportering jobbet målrettet mot enheter med 
høyt sykefravær. Arbeidsmetodikken starter med kurs i psykososialt arbeidsmiljø for 
alle ansatte. Formålet er ansvarliggjøring av ansatte. Etter kurset er det gruppeoppgave 
der ansatte skal komme med prioriterte forbedringsforslag. Dette blir utgangspunktet 
for utarbeidelse av en nærværsplan i samarbeid med leder, tillitsvalgt og verneombud. 
Planen skal inneholde tiltak, ansvar, tidsplan og kostnader. Planen presenteres for de 
ansatte og skal evalueres etter 6 måneder. Leder får tilbud om hjelp, veiledning, 
rådgivning og oppfølging fra prosjektleder. 

Prosjektleder har også bistått med å søke om tilretteleggingstilskudd. Utarbeidelse av 
nærværsplan er et viktig grunnlag for disse søknadene. Dette har ført til en betydelig 
økning i mottatt tilretteleggingstilskudd. I 2015 fikk foretaket ca. 720 000. I 2016 økte 
dette til ca. 980 000. For 2017 ligger tallet på omtrent samme nivå som 2016.  

Prosjektleder bistår også med avklaring av langtidssykemeldte. Så langt har ca. 25 
langtidssykemeldte fått avklaring med bidrag fra prosjektet. Langtidsfraværet utgjør en 
vesentlig del av sykefraværet i foretaket. Avklaring av langtidssykemeldte er derfor et 
viktig tiltak.  

 
 
 

39 



 

5 Felles økonomiske krav og rammebetingelser  
 

5.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning  
 
Ferdigstille registrering av alle data i nasjonal database for klassifikasjons-
systemet innen 30. april.  
Alle HF er på det nærmeste ferdig med registrering i klassifikasjonssystemet. Vi mangler 
noe på Finnmarkssykehuset som avventer til Nye Kirkenes Sykehus er overtatt og til 
utformingen av Samisk helsepark og spesialistsentret i Alta er ferdig. Hammerfest er 
registrert. I Nordlandssykehuset mangler en del registrering for Bodø før ombyggingen i 
sentrum er gjennomført. Noen ligger litt etter med overføring til nasjonal base i 
Sykehusbygg, da systemet har vært nede i september. De nasjonale leverandørene av 
FDV-systemer må for Helgelandssykehuset også få ferdigstilt overføringsmoduler fra 
systemene til den nasjonale basen.  
 
 
5.2 Innkjøp  
 
Organisere kompetanse slik at bestillerrolle overfor Sykehusinnkjøp blir 
ivaretatt. 
Foretakene rapporterer om forskjellig status, hvilket ikke er unaturlig i den fasen man er 
inne i med omstrukturering av sykehusinnkjøp og etablering av regionalt prosjekt som 
nettopp skal sikre en ensartet tilnærming til denne rollen. 
 
Utgangspunktet er likevel at dette rapporteres å være under kontroll i den grad det kan 
være det. Nordlandssykehuset vil ha «sin» ressurs i Sykehusinnkjøp på plass 1.11 og har 
således pr utgangen av andre tertial verken på plass avtaleverket opp mot 
Sykehusinnkjøp eller føringer for samhandling mot dette foretaket, men blir på samme 
måte som de øvrige foretakene ivaretatt gjennom regional prosess. 
 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset opplyser at denne er på plass eller prosess 
er under kontroll, mens Universitetssykehuset har kommet lengst også med tanke på 
både kartlegging av prosesser og rollebeskrivelse. 
 
Implementere innkjøpssystem fullt ut i egen organisasjon, herunder:  

o Innen 30. november levere plan for anskaffelser som skal 
gjennomføres i 2018. 

 
Samtlige foretak rapporterer for så vidt at dette er under kontroll, og dette er noe som 
har vært rapportert på tidligere dog ikke så tidlig. I tillegg pågår det prosess direkte mot 
sykehusinnkjøp i forbindelse med etablering av en felles anskaffelsesplan for regionen 
(Divisjon nord) samt konsolidert med tilsvarende fra de andre regionene. 
 
Utfordringen ligger i det å redusere andel uforutsette anskaffelser 
(brekkasjeanskaffelser) samt kunne ha klar plan for investeringsanskaffelser tidligere 
enn hva som nå er praksis. Dette må det jobbes systematisk med for å få på plass. 
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o Innen 31. desember kunne rapportere detaljert for alle vare- og 
tjenesteanskaffelser på artikkelnivå mht. hvilken avtale og til hvilke 
vilkår.  

 
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset rapporterer om at dette er under kontroll 
og at det går etter planen. Statistikk fra innkjøpssystemet viser ingen særlig økning i 
omsetning gjennom innkjøps- og logistikksystemet for disse foretakene. 
 
Nordlandsykehuset rapporterer om at de har kontroll på deler av omsetningen som går 
via innkjøpssystemet (ca. 80% av varearter), mens øvrig informasjon kun er tilgjengelig 
via eksterne datakilder. Det vises ikke til løypemelding for implementering av 
tjenestekjøp. 
 
Universitetssykehuset rapporterer om at fra årsslutt vil være mulig å begynne å 
rapportere på det som er etterspurt. Universitetssykehuset er det eneste foretaket som 
viser til en strategisk tilnærming til og plan for å fullføre utrullingen av systemet i 
foretaket. 
 
Noe som forsinker disse prosessene er at det har tatt lengre tid å få utviklet 
tjenestefunksjonaliteten i innkjøpssystemet, samt få på plass god nok integrasjon mot 
fagsystemet Medusa. Disse to områdene representerer et betydelig volum som vi vil få 
bedre kontroll med når de er på plass. 
 
De tre siste foretakene i regionen er i en etablererfase når det kommer til bruken av 
systemet. 
 
 
Samordning  
I tråd med OD 2016 har samtlige foretak levert anskaffelsesplan for 2017 innen 
31.12.2016. Selv om anskaffelser i praksis i «as is» perioden vil kunne bli gjennomført 
både i avgivende virksomhet og i Sykehusinnkjøp (divisjon nord), er det Sykehusinnkjøp 
som sitter med eierskap til denne lista. Som en konsekvens av at man ser behovene i 
større fullt ut for regionen, og opp mot tilsvarende lister i andre regioner, er det 
identifisert flere områder hvor det gjennomføres og vil bli gjennomført 
anskaffelsesprosesser på tvers av avgivende foretak. Det er også påbegynt 
anskaffelsesprosess på tvers av regionsgrensene (samarbeid mellom ressurser som kom 
fra hhv Universitetssykehuset og St. Olav på anskaffelse av prøvetakingsutstyr). Selv om 
mye av prosessene fremdeles er «as is» så ser vi at det å samle innkjøpsressursene 
reduserer noen av de barrierene man har møtt på tidligere. 
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