
Møtedato: 20. juni 2018    
Arkivnr.:       Saksbeh/tlf:      Sted/Dato:  
    I. M. Dokmo, 75 51 29 00   Bodø, 8.6.2018 

 

Styresak 87-2018 Tertialrapport nr. 1-2018 

 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 1. tertial 2018 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene og krav i oppdragsdokumentet. Styret i Helse Nord RHF 
har i styremøtet 23. mai 2018 behandlet styresak 71-2018 Virksomhetsrapport nr. 4-2018 
som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2018. Økonomi, 
aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i denne tertialrapporten. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
1- 2018.  
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord i 3. tertial 2017 var 59,7 
dager, med variasjon mellom helseforetakene fra 53,2 til 64 dager. For 1. tertial 2018 
var ventetiden 58,1 dager. I denne perioden hadde Nordlandssykehuset HF lengst 
ventetid med 61,8 dager, mens Helgelandssykehuset HF hadde 53,7 dager. Det er 
pasienter innen somatikk og psykisk helse for barn og unge som venter lengst.  
 

 
Tabell 1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i første og tredje tertial i 2017 og i første tertial 2018. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Ingen fristbrudd 
Ved utgangen av 2017 var andel fristbrudd i Helse Nord for avviklede pasienter 2,4 %. 
Hittil i år er andel fristbrudd 2,0 %, og det er innen psykisk helse for voksne og for barn 
og unge andelen er høyest. Antall fristbrudd (789) i 1. tertial 2018 er redusert med 111 
sammenlignet med 1. tertial i 2017, og med 103 i forhold til 3. tertial i 2017. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har både høyest antall og andel. 
Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å unngå fristbrudd. 
 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T3

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T1

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T1

Finnmarkssykehuset HF 57,0 53,2 56,8 3,8 0,2

Helgelandssykehuset HF 53,7 57,3 52,4 -3,5 1,4

Nordlandssykehuset HF 61,8 64,0 60,7 -2,2 1,0

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 57,9 60,0 56,5 -2,1 1,5

Helse Nord RHF 58,1 59,7 57,0 -1,6 1,1

Styremøte Helse Nord RHF
20JUN2018 - innkalling og saksdokumenter
offentlig utgave

side 32



 
Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i første og tredje tertial i 2017, og i første tertial 2018. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
Den gylne regel  

 
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) stiller krav til at det skal være høyere vekst 
innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) enn for somatikk 
på regionnivå (den gylne regel). Videre skriver HOD at distriktspsykiatriske sentre og 
psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) skal prioriteres innen psykisk helsevern.  
 
Helse Nord oppfyller den gylne regel på økonomi, samt delvis på ventetid og aktivitet. 
Utviklingen i ventetid for psykisk helsevern for barn og unge er svært negativ 
sammenlignet med 2017. Ventetiden innen psykisk helsevern for barn og unge er i tre 
av fire helseforetak lengre enn styringskravet. Psykisk helsevern for barn og unge har 
lavere aktivitetsvekst enn somatikken, men psykisk helsevern for voksne har redusert 
aktiviteten sammenlignet med 2017.  
 
Her vises til styresak ad. Den gylne regel1 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-
2018 som behandles i samme styremøte som tertialrapport nr. 1-2018. 
 
Gjennomføre minst 70 % av pakkeforløp innenfor standard forløpstid for hver av 
de 26 kreftformene. Variasjonen i måloppnåelse for pakkeforløp kreft på 
helseforetaksnivå skal reduseres.  
I 1. tertial 2018 er 74 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er en forbedring fra utgangen av 2017, hvor andelen var 69 %. 
Gjennomsnitt for landet er 68 %. 
 
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet. 
Alle helseforetakene har innført eller påbegynt innføring av de aller fleste relevante 
tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Tiltakspakkene er for en stor del 
innarbeidet og inngår som en del av sykehusenes aktivitet. Det ligger til rette for at dette 
skal kontinueres også etter 2018. 
 
  

1 Gylne regel - definisjon, jf. OD 2018: Veksten skal måles i gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til 
avskrivninger, legemidler og pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold). 

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T3

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T1

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T1

Finnmarkssykehuset HF 94 135 123 -41 -29

Helgelandssykehuset HF 244 288 312 -44 -68

Nordlandssykehuset HF 250 210 295 40 -45

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 201 259 170 -58 31

Helse Nord 789 892 900 -103 -111
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Konklusjon  
Det gjøres mye godt arbeid i helseforetakene med å innfri de nasjonale 
kvalitetsindikatorene, og det er mange pågående prosjekter innen forbedringsarbeid.  
 
De utvalgte tiltakene i kvalitetsstrategien fortsetter og følges opp fra Helse Nord RHF. 
Alle helseforetakene har innført eller påbegynt innføring av de aller fleste relevante 
tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Dette gode arbeidet må videreføres også 
etter 2018, når pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes.   
 
Resultatene for fristbrudd og ventetid viser at ventetiden er under 60 dager i Helse 
Nord, og at fristbrudd ligger på 2,4 %. Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å 
unngå fristbrudd og å få ned ventetiden.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 1-2018 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF, den 18. juni 2018. Protokoll fra drøftingsmøtet 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 1-
2018 i møte, den 20. september 2018. Protokollen fra dette møtet vil bli lagt frem for 
styret i etterkant. 
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
1. Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 1-2018 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å ha tett oppfølging av helseforetakenes arbeid med 

tiltak knyttet til de nasjonale kvalitetsindikatorene i tiden fremover.  
 
 
Bodø, den 8. juni 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 1-2018, utkast pr. 5. juni 2018 
 

Vedlegget er publisert på vårt nettsted - se her:  
Styremøte i Helse Nord RHF 20. juni 2018 
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https://helse-nord.no/arrangementer/styremote-i-helse-nord-rhf-20-juni-2018-2018-06-20



