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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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Om rapporten 
Tertialrapportene for 2018 er en del av tertial- og årlig melding for 2018. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all 
hovedsak til styret i Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2018 og 
virksomhetsrapport nr. 8-2018. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametere 
som skal rapporteres til eier pr. 1. tertial 2018.  
 
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 Sammenstilling av indikatorer 
 

Tabellene (Figur 2 og Figur 3) viser siste oppdaterte og publiserte tall fra helsenorge.no.  
 

 
Tabell 1 Sammenstilling av somatiske indikatorer regionalt og nasjonalt, oppdaterte tall fra 3. tertial 2017 
(årlig tall fra 2017) for Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 

Fargekoder: beige = mål ikke oppnådd; grønt = mål oppnådd; lilla: standard/målverdi for indikator er ikke 
fastsatt nasjonalt. Positivitet; L=lavere verdi er best, H=høyere verdi er best 

Oppdatering KPI_gruppe Kode
Tall for 3. tertial 2017
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årlig Diabetes N-018a Amputasjoner blant pasienter med diabetes - Amputasjoner per 1000 diabetespasienter L 0 2 2,5 2,4 2,5 2,4

tertialvis Hjerte- og karsykdommerN-016a Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel trombolysebehandling H 20 15,6 13,7 17,7 26,6 18,6 9,5 21,4 15,5 11,2

tertialvis Infeksjon N-003a Sykehusinfeksjoner - andel infeksjoner L 0 5,7 4,2 3,1 2,7 3,5 2,4 3,4 3,3 5,4

tertialvis KreftbehandlingN-093a Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - teritalvis H 70 78,2 78,1 69,7 64,6 70,8 0 0 88,7 69,3

tertialvis KreftbehandlingN-094a Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 52,6 69,3 62,2 70,7 63,6 83,3 77,8 75 63,3

tertialvis KreftbehandlingN-095a Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 47,4 50 51,5 74,8 55,5 41,7 47,4 51,6 51,8

tertialvis KreftbehandlingN-096a Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 75,7 83,4 78 71 76,9 61,5 85,7 75 68,9

tertialvis KreftbehandlingN-117a Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel pakkeforløp gjennomført innen standard H 70 74,4 71,4 68,9 77,2 71,7 71,6 65,5 75,8 70,3

tertialvis KreftbehandlingN-135a Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid H 70 66,7 80,9 76,2 85,3 78,3

tertialvis KreftbehandlingN-143a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer H 70 77 81,4 73,2 80,6 75,8 81,7 79,6 75,8 85,3

årlig Legemidler N-148a Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske sykehus S-L 0 18,4 15,7 17,9 15,3 17,2 16,3 15,8 20 13,2

tertialvis
PHV-BU N-026a

Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for barn og unge (PHBU) - i Velg 

behandlingssted på helsenorge.no H 100
97 91,4 82,2 93,4 87,5

tertialvis PHV-BU N-049a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger vurdert innen ti (10) dager H 100 98,3 98 97,7 99,2 98,1 97,1 97 98,7 98,2

tertialvis PHV-BU N-050a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling innen 65 dager H 100 97,1 98,1 98,9 99,9 98,8 100 92,7 98,9 99,1

tertialvis PHV-BU N-051a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge (PHBU) - antall dager L 50 46,6 44,1 46 40,2 44,6 38,9 50 44,5 43,2

tertialvis PHV-BU N-052a Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd L 0 4,9 0,5 0,1 0 0,8 1,6 1,6 0 0

tertialvis
PHV-BU N-053a

Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i psykisk helsevern (PHBU) - andel 

fristbrudd L 0
4,5 2,5 0,7 0,1 1,3 1,8 10,1 1,1 0

tertialvis
PHV-V N-027a

Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV) - i Velg behandlingssted på 

helsenorge.no H 100
91,5 86,9 94,6 94,4 93

tertialvis
PHV-V N-054a

Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel brudd på 

vurderingsgarantien L 0
2,4 4,1 1,8 2,3 2,2 1,8 1,3 9,6 2,9

tertialvis PHV-V N-055a Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 94,9 67,9 75,6 82,3 78,1 73,3 92,6 74,2 90,8

tertialvis PHV-V N-055b Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 58,2 33,1 19,7 23,9 27,6 30 18,5 25,8 49,6

tertialvis
PHV-V N-057a

Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel 

fristbrudd L 0
1,7 4,8 0,4 0,4 1,1 1,9 14,8 3,9 0,3

tertialvis PHV-V N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd L 0 0,2 3,1 0,2 0,5 0,6 1,4 2,1 4,9 0

tertialvis PHV-V N-059a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - Antall dager L 50 50 43,3 43,7 37,5 43,3 42,4 44,6 49 33,6

tertialvis PHV-V N-092a Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne H 100 57,2 82,4 86,9 90,2 83,3 78,4 98,1 77,3 85,5

tertialvis PHV-V N-107a Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (PHV) L 3 13,9 12,5 14,8 16,1 14,7 1,1 2,1 12,7 16,2

årlig PHV-V N-146a Andel pasienter med tvangsmiddelbruk L 0 6,9 5,4 7,1 8,5 7,2 0 0,6 6,6 7,3

tertialvis Somatik N-005a Hoftebrudd operert innen 48 timer H 100 92,2 87,7 84,3 92,9 87,4 100 79,4 92,5 84

tertialvis Somatik N-005b Hoftebrudd operert innen 24 timer H 80 66,7 63,7 53,9 68,8 59,5 77,3 47,1 73,1 59,3

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84 82,3 84 84,7 84 84,6 91,7 82,3 79,2

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84 82,3 84 84,7 84 84,6 91,7 82,3 79,2

tertialvis SykehusoppholdN-002b Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 39,8 58,3 53,5 55,2 52,4 60,8 61,9 66,6 51,8

tertialvis SykehusoppholdN-070a Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 0,4 1 1,1 1,2 1,1 3,1 0,8 0,8 0,3

tertialvis SykehusoppholdN-071a Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall dager L 50 58,9 60,7 59,9 64,9 60,3 57,6 53,4 64,7 61,7

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

tertialvis SykehusoppholdN-073a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 1,7 2,1 1,9 3 2,1 4,6 0,8 1,8 1,7

tertialvis
TSB N-028a

Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - i Velg 

behandlingssted på helsenorge.no H 100
85,8 88,5 94,8 91,2 92,6

tertialvis TSB N-060a Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel brudd L 0 2,4 1,3 1,8 0,4 1,5 6,1 0 0 0,5

tertialvis
TSB N-061a Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager H 100

87,8 74,5 79,2 80,8 80,2 77,3 73 80 79,2

tertialvis TSB N-061b Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen en (1) dag H 40 25,7 31,2 35,3 33,9 33,2 25,5 19 40,4 32,8

tertialvis
TSB N-063a

Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel 

fristbrudd L 0
0,5 2,1 0,7 0,6 0,8 2,7 4,8 2,1 0

tertialvis TSB N-064a Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Antall dager L 50 26,1 31,1 31,2 27,2 29,9 30,1 33,3 29,2 30,6

tertialvis TSB N-147a Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte opphold for pasienter over 18 år i døgnbehandling L 0 17,2 2,3 7,5 14,8 10,2 0 0 0 0

tertialvis TSB N-147d Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om avslutningstype L 0 2,7 75,7 67,7 40,8 52,7 100 100 100 100
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Tabell 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 3. tertial 2017 (årlig tall fra 2017) for Helse Nord og resten 
av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 

KPI_grupp

e_navn_H

N

Kode Tall for 3. tertial 2017
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Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hele landet

Hjerte- og karsykdommerN-016a
Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel 

trombolysebehandling 
H 20 % 9,5 21,4 15,5 11,2 15,6 13,7 17,7 26,6 18,6

Infeksjon N-003a
Sykehusinfeksjoner - andel infeksjoner

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

KreftbehandlingN-093a
Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - teritalvis
H 70 % 88,7 69,3 78,2 78,1 69,7 64,6 70,8

KreftbehandlingN-094a
Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 83,3 77,8 75,0 63,3 52,6 69,3 62,2 70,7 63,6

KreftbehandlingN-095a
Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 41,7 47,4 51,6 51,8 47,4 50,0 51,5 74,8 55,5

KreftbehandlingN-096a
Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal 

anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % 61,5 85,7 75,0 68,9 75,7 83,4 78,0 71,0 76,9

KreftbehandlingN-117a
Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel 

pakkeforløp gjennomført innen standard pakkeforløpstid
H 70 % 71,6 65,5 75,8 70,3 74,4 71,4 68,9 77,2 71,7

KreftbehandlingN-135a
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal 

anbefalt forløpstid
H 70 % 66,7 80,9 76,2 85,3 78,3

KreftbehandlingN-143a
Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer

H 70 % 81,7 79,6 75,8 85,3 77,0 81,4 73,2 80,6 75,8

PHV-BU N-026a
Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for barn 

og unge (PHBU) - i Velg behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 97,0 91,4 82,2 93,4 87,5

PHV-BU N-049a
Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger 

vurdert innen ti (10) dager
H 100 % 97,1 97,0 98,7 98,2 98,3 98,0 97,7 99,2 98,1

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

innen 65 dager
H 100 % 100,0 92,7 98,9 99,1 97,1 98,1 98,9 99,9 98,8

PHV-BU N-051a
Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge 

(PHBU) - antall dager
L 50,0    38,9 50,0 44,5 43,2 46,6 44,1 46,0 40,2 44,6

PHV-BU N-052a
Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk 

helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd
L 0 % 1,6 1,6 0,0 0,0 4,9 0,5 0,1 0,0 0,8

PHV-BU N-053a
Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i 

psykisk helsevern (PHBU) - andel fristbrudd
L 0 % 1,8 10,1 1,1 0,0 4,5 2,5 0,7 0,1 1,3

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 91,5 86,9 94,6 94,4 93,0

PHV-V N-054a
Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne 

(PHV) - andel brudd på vurderingsgarantien
L 0 % 1,8 1,3 9,6 2,9 2,4 4,1 1,8 2,3 2,2

PHV-V N-055a
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 

Andel epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 73,3 92,6 74,2 90,8 94,9 67,9 75,6 82,3 78,1

PHV-V N-055b
Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - 

Andel epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 30,0 18,5 25,8 49,6 58,2 33,1 19,7 23,9 27,6

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

helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 1,9 14,8 3,9 0,3 1,7 4,8 0,4 0,4 1,1

PHV-V N-058a
Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern 

voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 1,4 2,1 4,9 0,0 0,2 3,1 0,2 0,5 0,6

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

Antall dager
L 50       42,4 44,6 49,0 33,6 50,0 43,3 43,7 37,5 43,3

PHV-V N-083d
Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - 

Antall mangler registrering eller ukjent status for 
L 0 % 0,0 2,0 27,0 45,0 93,0 74,0 146,0 77,0 391,0

PHV-V N-092a
Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til 

psykisk helsevern for voksne
H 100 % 78,4 98,1 77,3 85,5 57,2 82,4 86,9 90,2 83,3

PHV-V N-107a
Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk 

helsevern for voksne (PHV)
L 3 % 1,1 2,1 12,7 16,2 13,9 12,5 14,8 16,1 14,7

Somatik N-005a
Hoftebrudd operert innen 48 timer

H 100 % 100,0 79,4 92,5 84,0 92,2 87,7 84,3 92,9 87,4

Somatik N-005b
Hoftebrudd operert innen 24 timer

H 80 % 77,3 47,1 73,1 59,3 66,7 63,7 53,9 68,8 59,5

SykehusoppholdN-002a
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 

epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 84,6 91,7 82,3 79,2 84,0 82,3 84,0 84,7 84,0

SykehusoppholdN-002b
Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel 

epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 60,8 61,9 66,6 51,8 39,8 58,3 53,5 55,2 52,4

SykehusoppholdN-070a
Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk 

helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 3,1 0,8 0,8 0,3 0,4 1,0 1,1 1,2 1,1

SykehusoppholdN-071a
Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall 

dager
L 50,0    57,6 53,4 64,7 61,7 58,9 60,7 59,9 64,9 60,3

SykehusoppholdN-072a
Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - 

Andel brudd 
L 0 % 0,9 2,3 3,2 5,1 3,5 3,4 2,0 3,0 2,6

SykehusoppholdN-073a
Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i 

somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 4,6 0,8 1,8 1,7 1,7 2,1 1,9 3,0 2,1

TSB N-028a
Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - i Velg behandlingssted på 
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 85,8 88,5 94,8 91,2 92,6

TSB N-060a
Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Andel brudd
L 0 % 6,1 0,0 0,0 0,5 2,4 1,3 1,8 0,4 1,5

TSB N-061a
Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager
H 100 % 77,3 73,0 80,0 79,2 87,8 74,5 79,2 80,8 80,2

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

spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd
L 0 % 2,7 4,8 2,1 0,0 0,5 2,1 0,7 0,6 0,8

TSB N-064a
Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Antall dager
L 50,0    30,1 33,3 29,2 30,6 26,1 31,1 31,2 27,2 29,9

TSB N-147a
Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte opphold for 

pasienter over 18 år i døgnbehandling
L 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 17,2 2,3 7,5 14,8 10,2

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

avslutningstype
L 0 % 100,0 100,0 100,0 100,0 2,7 75,7 67,7 40,8 52,7

Diabetes N-018a
Amputasjoner blant pasienter med diabetes - 

Amputasjoner per 1000 diabetespasienter
L 0 % 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 2,5 2,4 2,5 2,4

LegemidlerN-148a
Forbruk av et utvalg bredspektrede antibiotika i norske 

sykehus
S-L 0 % 16,3 15,8 20,0 13,2 18,4 15,7 17,9 15,3 17,2

PHV-V N-146a
Andel pasienter med tvangsmiddelbruk

L 0 % 0,0 0,6 6,6 7,3 6,9 5,4 7,1 8,5 7,2
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Fargekoder: grønt = beste måloppnåelse i regionen/landet; rødt = laveste måloppnåelse i regionen/landet 
(uavhengig av om målet 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). 

Positivitet; L=lavere verdi er best, H=høyere verdi er best 

 
 

 
 

2 Pasientens helsetjeneste  
 
Redusere gjennomsnittlig ventetid sammenliknet med 2017. Gjennomsnittlig 
ventetid skal være under 50 dager innen 2021.  
 

Gjennomsnittlig ventetid for avviklede 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 lengst ventetid med 61,8 dager, 
mens Helgelandssykehuset hadde 53,7 dager. Det er pasienter innen somatikk og 
psykisk helse for barn og unge som venter lengst.  
 
Helgelandssykehuset har lengre ventetid for avviklede pasienter innen psykisk 
helsevern for voksne, barn og unge enn samme periode i 2017. Ventetiden for TSB er 
kortere enn i 2017. Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er over 50 dager. 
 
Finnmarkssykehuset har kortere ventetid for psykisk helsevern for barn og unge og TSB 
enn 1. tertial i 2017. Ventetiden for psykisk helsevern for voksne er lengre enn samme 
periode i 2017. Både psykisk helsevern for voksne, barn og unge og TSB er under kravet 
på 50 dager. 
 
Nordlandssykehuset har lengre ventetid for psykisk helsevern for voksne, barn og unge 
og TSB enn samme periode i 2017. Både psykisk helsevern for voksne og psykisk 
helsevern for barn og unge har ventetid som overstiger kravet på 50 dager. 
 
UNN har kortere ventetid for avviklede pasienter innen psykisk helsevern for voksne og 
TSB enn 1. tertial i 2017. Ventetiden for psykisk helsevern for barn og unge er lengre 
enn samme periode i 2017 og overstiger kravet på 50 dager. 
 
Både psykisk helsevern for voksne og TSB har ventetid under 50 dager for 
foretaksgruppen som helhet. Psykisk helsevern for barn og unge har gjennomsnittlig 
ventetid for avviklede på 53,1 dager, noe som er lengre enn for 1. tertial i 2017. 
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Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr sektor fra januar 2015 til 
april 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 
 
Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter mellom januar 2014 – april 2018 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
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Figur 4 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i perioden januar 2017 – april 2018 i 
Helse Nord pr helseforetak. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

Tabell 3 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 og Helgelandssykehuset har både høyest antall og andel. 
Helseforetakene arbeider kontinuerlig med å unngå fristbrudd. 
 
Innen psykisk helsevern for barn og unge har Helgelandssykehuset hatt betydelig 
økning i antall fristbrudd sammenlignet med 1. tertial i 2017. Finnmarkssykehuset har 
også flere fristbrudd innen psykisk helsevern for barn og unge. Finnmarkssykehuset har 
hatt betydelig nedgang i antall fristbrudd innen psykisk helsevern, mens 
Nordlandssykehuset har hatt en dobling i antall fristbrudd innen psykisk helsevern for 
voksne. UNN har tre ganger så mange fristbrudd innen psykisk helsevern for voksne 
som samme periode i 2017. Verken Nordlandssykehuset eller UNN hadde fristbrudd 
innen psykisk helsevern for barn og unge i 1. tertial 2018 og Nordlandssykehuset hadde 
heller ingen fristbrudd innen TSB.  
 

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
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Tabell 4 Antall fristbrudd avviklede i første og tredje tertial i 2017, og i første tertial 2018. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – april 2018 i Helse Nord  pr 
fagsektor. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  

 

 
Figur 6 Utvikling i antall fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2015 – april 2018 i Helse Nord 
pr helseforetak pr tertial. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

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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Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter pr helseforetak tertialvis i perioden januar 2015 – 
april 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

 
Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter prfagsektor tertialvis i perioden januar 2015 – 
april 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 2017  
 
Den nasjonale gruppen, arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling, ønsket å finne 
en felles forståelse for hvordan regionene skulle rapportere på denne indikatoren. 
Gruppen utredet derfor innholdet i denne indikatoren og kommet til følgende 
konklusjon som også er formidlet til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD): 
 

«Indikatoren Tid til tjenestestart kan være egnet for annen bruk, men det er 
kommet frem at den ikke er godt egnet til å undersøke median tid til tjenestestart 
med formål om å redusere ventetid til reell behandlingsstart for den 
behandlingen pasienten har nytte av. AIM vil derfor anbefale at man velger andre 
indikatorer for tid til tjenestestart når formålet er å måle forbedring i tilbudet til 
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pasientene i form av kortere ventetid til nyttig helsehjelp. For eksempel vil 
målepunkter i de etablerte pakkeforløpene være bedre egnet som mål på tid til 
tjenestestart.» 
 

Helse Nord RHF avventer å rapportere med tallverdier på dette punktet til dialog med 
HOD har avklart om dette kravet vil bli justert.  
 
Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021.  
 
 

 
Figur 9 Andel passert planlagt tid 

Pr 31.12.2017 hadde Helse Nord 12,6 % pasientkontakter som var forsinket i forhold til 
tidspunkt registrert i pasientdatasystemet. Ved utgangen av mars 2018 var den uendret, 
men ved utgangen av april 2018 var det en marginal økning til 13 % som skyldes en 
økning i Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset.  
 
Ved utgangen av mars 2018 overholdes 87 % av pasientavtalene i UNN. De bemerker 
selv at det er særskilt innenfor kontakttypene kontroller og behandling at utfordringene 
er størst. Ny rapportfunksjon i vårt ledelsesinformasjonssystem (HN LIS) gir en god 
oversikt over resultatene for hvert fagområde og avdeling, noe som er til stor hjelp i 
forbedringsarbeidet. 
 
Helgelandssykehuset opplyser at de fremover kommer til å arbeide med å ta den nye 
rapporten i HN LIS i bruk nedover i foretaket. Det er uavklart hvilke tiltak det er behov 
for å nå mål, men etter kartlegging vil tiltaksarbeidet påbegynnes. 
 
Nordlandssykehuset har redusert andel kontakter med passert tentativ tid, og foretaket 
vil arbeide videre for ytterligere reduksjon.  
 
På Finnmarkssykehuset er det en økning innen ØNH, øye, hud og hjerte, ellers viser 
tallene en nedgang sammenlignet med 2017. 
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Registrere i pasientadministrative systemer at pasienter har vært vurdert og 
eventuelt fått tildelt kontaktlege.  
 
Helseforetakene har utarbeidet regional prosedyre (RL5859) for kontaktlegeordningen i 
spesialisthelsetjenesten, som ble publisert 27. april 2018. Prosedyren beskriver blant 
annet hvordan det skal registreres i pasientadministrative systemer at det har vært 
vurdert og eventuelt tildelt kontaktlege. I prosedyren beskrives også bruk av 
rapportfunksjon slik at den enkelte lege kan ha oversikt over hvilke pasienter han/hun 
er kontaktlege for, og leder kan ha oversikt over fordeling av rollen som kontaktlege i sin 
enhet/avdeling. Helseforetakene arbeider nå med å ta i bruk prosedyren. 
 

Pasientreiser 
Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord.  
 
I perioden fra mai til desember 2017, hadde Helse Nord en regional kampanje med 18 
ulike tiltak, for å øke bruken av løsningen. Foretakene overtok i 2018 ansvaret for å øke 
bruken av løsningen og vurdere ulike type foretaksspesifikke tiltak. 
 

 
 
Samlet for Helse Nord viser tallene for de to siste månedene (mars og april) av 1. kvartal 
2018 at vi ligger på 58,7 % digitaliseringsgrad pr 30. april 2018 – noe som viser at målet 
for 2018 allerede er oppnådd pr 1. kvartal. For foretakene fordeler dette seg som følger: 
 
Finnmarkssykehuset: 54,5 % (I snitt for mars og april)  

 
UNN: 62,8 % (I snitt for mars og april) 

 
Helgelandssykehuset: 55 % (I snitt for mars og april) 

 
Nordlandssykehuset: 60,1 % (I snitt for mars og april) 
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Kravet på 55 % skal støtte opp om det nasjonale kravet på 70 % bruk av digital 
innsending for 2018. Basert på den fine utviklingen og dialog om dette med foretakene i 
forkant, så foreslås det at kravet skal økes til 60 % for resten av 2018. Dette slik at Helse 
Nords krav i enda større grad støtter opp om det nasjonale kravet. 
 

IKT 
Sikre at elektroniske meldinger til enhver tid er i tråd med siste versjon av 
nasjonale standarder. Bekrefte etterlevelse innen utgangen av 1. tertial. 
 
De elektroniske meldingene som sendes og mottas er i tråd med de standarder som 
foreligger. Dog med unntak av meldinger benyttet for Blodbanksystemet.  Helse Nord 
har iverksatt tiltak for å lukke avviket.  
 

2.1 Somatikk 
 
Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt 
hjerneinfarkt. 
 
I 2017 var andelen som fikk intravenøs trombolysebehandling 15,8 % for Helse Nord 
totalt. Dette er samme andel som i 2016, men noe lavere enn andelen nasjonalt på 18,3 
%. I Finnmarkssykehuset var andelen 12,8 %, UNN 15,4 %, Nordlandssykehuset 18,1 % 
og Helgelandssykehuset 15,2 %. 
 
Foreløpige tall fra hjerneslagregistret for UNN, Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset for 1. tertial 2018 viser at UNN har om lag samme måloppnåelse 
som i 2017, mens Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset behandler en økende 
andel. Alle helseforetakene har iverksatt tiltak for å bedre pasientforløpet ved 
hjerneslag. 
 
Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, 
denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  
 
Siste tall fra helsenorge.no er fra 2016, hvor Helse Nord hadde en andel på 51,9 % mot 
snittet for landet på 63 %. Det var stor variasjon mellom helseforetakene; 
Finnmarkssykehuset 42,9 %, UNN 68,3 %, Nordlandssykehuset 45,8 % og 
Helgelandssykehuset 33,3 %. 
 
Helseforetakene har rapportert tall for 2018 fra hjerneslagsregistret, og med unntak av 
Nordlandssykehuset ligger alle over 50 %. Innføring av pakkeforløp og intensivert 
arbeid med trombolysealarm er tiltak som vil bidra til at flere får trombolysebehandling 
innen 40 minutter. 
 
Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene.  
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Ved utgangen av 2017 hadde 29,1 % av dialysepasientene i Helse Nord hjemmedialyse.  
Finnmarkssykehuset hadde 36,4 %, Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset hadde 
25,6 % og UNN 32,1 %. Tall for 1. tertial 2018 i år er ikke tilgjengelig.  
 
Helseforetakene har iverksatt tiltak i pasientforløpet som sikrer at hjemmedialyse er 
første behandlingsalternativ ved behov for dialyse. For de fleste vil dette være 
peritonealdialyse, men det er også et mål å øke tilbudet om hjemmehemodialyse. 
 
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 %. Det er variasjon i regionen fra 63 til 78 %; 
Finnmarkssykehuset 68 %, UNN 74 %, Nordlandssykehuset /78 % og 
Helgelandssykehuset 63 %.  
 
Det er stor også variasjon mellom de ulike kreftformene slik det fremkommer i tabellen, 
men i flere av forløpene er det få pasienter som gir store prosentvise utslag. 

 Norge Helse 
Nord 

UNN Nordlands-
sykehuset 

Finnmarks-
sykehuset 

Helgelands-
sykehuset 

Samlet for alle 26 
kreftformer 

68 % 74 % 74 % 78 % 68 % 63 % 

Akutt leukemi 85 100 100    
Blærekreft 85 67 60 50 100 100 
Brystkreft 66 77 69 89   
Bukspyttkjertelkreft 64 64 83 50   
Eggstokkkreft 61 95 100 0 100 100 
Føflekkkreft 94 81 73 100 100 100 
Galleveiskreft 78 100  100   
Hjernekreft 88 100 100    
Hode/halskreft 59 75 82 50  0 
Kreft hos barn 81 100 100    
Spiserør/magesekk 81 85 80 100  100 
Kronisk lymfatisk leukemi 
(KLL) 

80 100 100    

Livmorhalskreft 42 56 83   0 
Livmorkreft 57 94 91 100 100 100 
Lungekreft 62 74 80 77 83 25 
Lymfomer 60 48 46 50 50  
Myelomatose 92 100 100 100  100 
Nevroendokrine 80      
Nyrekreft 58 29 29 25 0 100 
Peniskreft 63 0 0    
Primær leverkreft  29 0 0 0   
Prostatakreft 51 66 58 75 20 75 
Sarcom 80      
Skjoldbruskkjertel 84 88 88    
Testikkelkreft 69 100 100 100   
Tykk/endetarmskreft 72 77 80 86 70 59 
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Tabell 5 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene, Helse 
Nord ,1. tertial 2018 (Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata for RHF) 

Flere klinikker i UNN arbeider med forbedring og reorganisering av forløpene. Ved 
Nordlandssykehuset er svikt i registrering og flaskehalser knyttet til MR, CT-veiledet 
biopsi, PET, patologisvar, operasjonskapasitet, strålekapasitet oppgitt som årsaker til 
forsinket forløp. 
 
Universitetssykehuset Nord- Norge  
Reorganisere forvaltningssentrene for kliniske IKT-systemer i samarbeid med 
Helse Nord RHF.  
UNN har gjennomført risikostyring og sett på alternativ organisering for kliniske IKT-
systemer. Arbeidet med plasseringen av forvaltningssentrene videreføres nå i regi av 
Helse Nord RHF. 
 

2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
 
Bruk av tvunget psykisk helsevern med døgnopphold 
Antall innleggelser på tvang og antall personer innlagt på tvang er ikke samme tall da 
samme person kan ha flere innleggelser på tvunget psykisk helsevern. 
  
UNN og Nordlandssykehuset er de eneste helseforetakene godkjent for tvunget psykisk 
helsevern med døgnopphold og har sykehusfunksjon for pasienter innlagt etter samme 
bestemmelse fra henholdsvis Finnmarkssykehuset og Helgelandssykehuset. Begge 
helseforetakene har nedgang i antall innleggelser på tvunget psykisk helsevern og i 
antall personer som er underlagt tvunget psykisk helsevern med døgnopphold.  
 

  

Innleggelser tvang 
antall 
  

Antall personer på 
tvang 
  

Andel på tvang 
  

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

UNN 193 164 130 111  *  * 

Nordlandssykehuset 84 80 69 63 0,77 0,73 
Tabell 6 Innleggelser på tvang, antall personer innlagt på tvang og andel innlagt på tvang per 1000 
innbyggere fra 1. tertial 2017 og 2018 

Avbrudd i døgnbehandling tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
 
Antall avbrudd døgnbehandling TSB 
  

Finnmarkssykehuset 4 

UNN  * 

Nordlandssykehuset 7 

Helgelandssykehuset 1 
Tabell 7 Tabellen viser oversikt over pasienter innlagt på døgninstitusjon i TSB som har brutt behandlingen 
før utskrivning (drop-out). 

*tall mangler 

 
Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern 
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for barn og unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. Veksten skal måles i 
gjennomsnittlig ventetid, kostnader (kostnader til avskrivninger, legemidler og 
pensjon synliggjøres, men holdes utenfor) og aktivitet (polikliniske opphold).  
 

Ventetid1 2017 2018 Endring     

Somatikk 57,7 58,9 2,1 %       

PHV  45,5 45,9 0,9 %       

PHBU 49,1 53,1 8,1 %       

TSB 36,7 33 -10,1 %       

       

Aktivitet2  2017 2018 Endring      

Somatikk                    173 422                     182 809  5,4 %      

PHV                       56 490                       54 889  -2,8 %       

PHBU                      30 351                       30 974  2,1 %       

TSB                        6 821                         7 795  14,3 %       

       

Kostnader3  2017 2018 Endring      

Somatikk        3 161 976 000         3 298 814 000  4,3 %       

PHV             533 684 000             572 338 000  7,2 %       

PHBU            146 191 000             153 959 000  5,3 %       

TSB            121 088 000             131 493 000  8,6 %       
1. Ventetid avviklede gjennomsnitt 1. tertial  
2. Poliklinisk aktivitet 
3. Korrigerte kostnader 

 

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 overstiger styringskravet for tre av fire 
helseforetak innen psykisk helsevern for barn og unge. Psykisk helsevern for barn og 
unge har lavere aktivitetsvekst enn somatikken, men psykisk helsevern for voksne har 
redusert aktiviteten sammenlignet med 2017.  
 

2.3 Samhandling 
 
Utarbeide en plan med konkrete tiltak for å understøtte fastleger og 
kommunehelsetjeneste på måter som gjør det mulig å gi behandlingstilbud i 
kommunene der dette er faglig forsvarlig, herunder: 
Øke bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter og faglige 
samarbeidsparter (fastleger mv).   
 
Ingen helseforetak har utarbeidet en plan med konkrete tiltak, men alle er i gang med 
tiltak for å forbedre kommunikasjonen og samarbeid med kommunene. 
 
Ved Nordlandssykehuset er klinikken i prosess med avklaring for de ulike fagområder 
der det kan være relevant å etablere konsultasjonssamarbeid med 
kommunehelsetjenesten til det beste for pasienten.  
Det planlegges å konkret komme i gang med et slikt tilbud etter sommeren 2018. 
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Ved Finnmarkssykehuset har Klinikk Hammerfest laget plan for å teste ut 
videokonsultasjoner i første omgang til pasienter ved poliklinikken i Alta. Klinikk 
psykisk helsevern og rus har startet bruk av videobasert løsning i konsultasjoner. Arbeid 
er initiert i andre klinikker blant annet ved at det planlegges avsatt ressurser for 
etablering av e-helsepoliklinikk med videokonsultasjoner. Videre er det iverksatt arbeid 
med økonomisk modell som skal bidra til å understøtte samarbeid med 
kommunehelsetjenesten. De somatiske klinikkene har hatt temaet oppe i lokalt faglig 
samarbeidsorgan med kommunene. Det pågår arbeid med å vurdere muligheter for 
videobaserte polikliniske konsultasjoner og i akutte situasjoner. 
 
Det pågår flere prosesser ved UNN for å understøtte kommunehelsetjenesten i å gi 
behandlingstilbud. Blant annet arbeider UNN i samarbeid med kommunene i opplæring 
av hjemmerespiratorteam i kommunehelsetjenesten som vil gjøre det lettere for 
kommunene å ta imot pasienter som skal på sykehjem og som har hjemmerespirator. 
 
Ved Helgelandssykehuset har saken vært inne til diskusjon i OSO i forbindelse med 
arrangering av Samhandlingskonferansen på Helgeland i 2018. 
I den forbindelse har Seksjonsleder i Helsetjenesteutvikling, Kvalitets- og 
utviklingssenteret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF blitt invitert for å holde 
foredrag under Samhandlingskonferansen.  
Tema er -Hvordan Skype kan brukes i forbindelse med samhandling mellom 
sykehusene, mellom foretak og kommunene, samt mellom pasient, foretak og 
kommuner. Seksjonsleder har også blitt bedt om å forelese om bruk av «Normen», og 
hvordan vi sikrer taushetsplikt og personvern ved bruk av videokonsultasjoner. 
 
 
Rapportere på oppfølging av tiltak knyttet til samhandling med private 
avtaleparter, jf. rapport fra juni 2017, innen 1. mai. 
 
UNN er forsinket i forhold til tidligere planer med å etablere samarbeidsavtaler med 
avtalespesialistene i sitt område. UNN har som mål å ha alle planer etablert i løpet av 
september 2018. 
 
Nordlandssykehuset har sendt forslag til samarbeidsavtale til alle avtalespesialister i 
desember 2017. Avtalene er i hovedsak underskrevet og i virke. 
 
Helgelandssykehuset har fått på plass 5 av 7 samarbeidsavtaler. Det avventes svar fra 
noen to avtalespesialister som ønsker innspill fra egen fagforening før signering av 
avtale. 
 
Finnmarkssykehuset har fått på plass de 5 av 6 samarbeidsavtaler. Det er har ikke 
lykkes å få avtale med en avtalespesialist. 
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2.4 Kvalitetsutvikling 
 
Ikke ha korridorpasienter.  
Helse Nord har nest høyest andel korridorpasienter i landet ved utgangen av 2017. 
Andelen var på 1,8 %, totalt 5236 pasienter, gjennomsnittlig 14,3 pasienter på korridor 
pr døgn. Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset har ikke levert data for 3. tertial 
2017, og dette kan påvirke resultatet.  
 
Det er flere årsaker til korridorpasienter: overbelegg; bla pga. mange utskrivningsklare 
pasienter som kommunene ikke er klar til å ta imot, flersengsrom som må brukes som 
enerom, kjønnssammensetning, pasienter som krever ekstra observasjon, ombygging og 
renovering som gir midlertidig redusert sengetall. 
Følgende tiltak gjennomføres: 

 Forbedring av pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid 
 Vridning fra døgn- til dagbehandling 
 Bruke ledig sengekapasitet på tvers av avdelinger 
 Sengepostkoordinator (UNN) 
 Øke andel sammedagskirurgi og dagkirurgi (Nordlandssykehuset) 
 Arbeid ut mot kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter 
 God utnyttelse av observasjonsenheten (Nordlandssykehuset) 

 

2.5 Pasientsikkerhet  
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  
 
Alle foretakene 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.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er alle klinikkene godt i gang med innføring av tiltakspakker, 
og majoriteten er nå en ordinær aktivitet i klinikkenes drift. De to siste tiltakspakkene 
planlegges implementert i løpet av 2018. Klinikk Kirkenes har ikke kunnet prioritert 
arbeidet med implementering av alle tiltakspakkene på grunn av merarbeid som følge av 
planlegging av innflytting i nytt sykehus. Klinikken forbereder nå arbeidet slik at alle 
tiltakspakkene er implementert innen utgangen av 2018. 
 
Ved Helgelandssykehuset har alle tre akuttmottakene deltatt i læringsnettverk for sepsis 
og har implementert tiltakspakken i egen enhet. Alle tre sykehusenhetene er i 
implementeringsfasen for tidlig oppdagelse av forverret tilstand. For fall og trykksår er 
tiltakspakkene innført på de fleste avdelinger. Intensivavdelingen i Mo og Sandessjøen 
gjenstår. 
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Figur 10 Implementering tiltakspakker Helgelandssykehuset 

Ved Nordlandssykehuset inngår de fleste tiltakene i tiltakspakkene som en del av 
sengepostenes aktivitet. Det jobbes systematisk med å få på plass 
organisasjonstilpasninger som vil øke sannsynligheten for at tiltakene kan inngå i 
ordinær drift. Nordlandssykehuset har utviklet et sett med konkrete indikatorer som 
spesifiserer graden av innføring av de ulike tiltakspakkene, og som brukes til å 
rapportering. I gjeldende periode jobbes det særlig med organisering av den 
foretaksovergripende opplæringen i ProAct (tidlig oppdagelse). I tillegg er det fokus på 
sepsis, som blir innført ved lokasjonene i Vesterålen og Lofoten våren 2018. Målinger 
viser at alle lokasjoner har gode resultater på «tid til antibiotika». Målinger av 
kateterbruk (UVI) inngår som fast element i foretakets smittevernvisitter. Samstemming 
av legemiddellister er nært knyttet opp mot regionalt arbeid med prosedyrer og mot 
elektronisk kurve. Det jobbes nå for å gjøre kjent nye rutiner på alle nivå i foretaket. Det 
faste vårseminaret for foretakets 16 samstemmingsteam ble avholdt i april 2018.  
 
Det foretaksovergripende arbeidet med innføring av «forebygging av underernæring» er 
inntil videre stoppet opp. Det jobbes likevel med ernæring på andre arenaer. Screening 
gjøres gjennom «Trygg pleie»-skjema i DIPS, og KEF har inntrykk av at den generelle 
bevisstheten rundt ernæring er økende i Nordlandssykehuset. 
 
UNN har rapportert med oversikt over implementeringsgrad i alle enheter i alle 
klinikker. Alle enheter har nå implementert eller påbegynt alle relevante tiltakspakker. 
Seks enheter har ikke rapportert til denne tertialrapporten, hvorav to ikke har 
rapportert ved de siste to. Så godt som ingen av innsatsområdene er rettet mot enheter 
for barn og ungdom, men disse benytter elementer fra de ulike innsatsområdene i sitt 
arbeid for økt pasientsikkerhet. 
 
Diagnostisk klinikk gjennomfører deler av Trygg kirurgi i samarbeid med OpIn, og er 
viktige for å oppfylle deler av innsatsområdet «behandling av hjerneslag». 
Psykisk helse- og rusklinikken kjører jevnlige læringsnettverkssamlinger, hvor enheter 
fokuserer på det de opplever er deres viktigste forbedringsområder innen 
pasientsikkerhet. Dette systematiske arbeidet ledes av fagutviklingsenheten ved 
klinikken og gjelder også poliklinikkene. Forbedringsområdene rapporteres også ved 
innsending av rapporter og telefonmøter hvor fremdrift følges opp og diskuteres. 
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2.6 Smittevern  
 
Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012. 
 
Helse Nord har redusert forbruket av bredspektret antibiotika fra 2012 til 3. tertial 2017 
med 14,2 % (fra 18,3 til 15,7 definerte døgndoser (DDD)). Alle helseforetak har lavere 
forbruk av bredspektret antibiotika sammenlignet med 2012, men nivå og grad av 
reduksjon varierer.  
 
UNN har lavest forbruk med 13,2 DDD, og en reduksjon på 15 %. Nordlandssykehuset 
har høyest forbruk med 20 DDD, og en reduksjon på bare 8 % fra 2012 til 2017. I første 
tertial 2018 har de imidlertid klart å redusere forbruket ytterligere slik at total 
reduksjon er på 18 % sammenliknet med 2012.  
 
Infeksjonskontrollprogram, antibiotikastyringsprogram og antibiotikateam er viktige 
tiltak som er iverksatt i foretakene for å redusere bruken ytterligere slik at målet om 30 
% reduksjon innen 2020 innfris. Internundervisning, utarbeidelse av prosedyrer, 
prevalensundersøkelser (4 ganger/år), markering av antibiotikadag/håndhygienedag er 
også sentrale tiltak. 
 
Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i 
operasjonsområdet (NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse 
Nord RHF.  
 
Alle helseforetakene følger opp kravet og rapporterer tertialvis. 
 
Helse Nord IKT 
Raskt bistå sykehusene ved feil og mangler i registrering knyttet til NOIS-POSI i 
EPJ. 
Det har tidligere vært problemer med programvare, NOIS klienten, fra leverandøren. 
Alle kjente feil er rettet i nye versjon av NOIS klienten, men det er en risiko at nye feil 
kan oppstå hver gang det kommer en ny klient. Helse Nord IKT har bistått 
helseforetakene med rapportering og opplæring. Helse Nord IKT anbefaler at det burde 
være dedikerte ressurser som utfører rapporteringen i foretakene for å sikre riktig 
kompetanse og bruk av NOIS-klienten.  
 
 
 
 

3 Sikre gode arbeidsforhold og tilstrekkelig 
kvalifisert personell  

 

3.1 Sikre gode arbeidsforhold 
 
Framlegge plan for å redusere deltidsarbeid for andel deltid over 24% i 
tertialrapport 1. I planen skal det framgå årlige mål for reduksjon av andelen 
deltid, og tilhørende tiltak for å oppnå reduksjon. Oppfølging av planen skal 
fremgå i fremtidig tertialrapportering. 
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Heltidskultur bidrar til bedre kontinuitet og fagutvikling, som gir god kvalitet og 
trygghet i pasientbehandlingen. Det er derfor viktig at foretakene fokuserer på dette og 
legger forholdene godt til rette for å kunne ha hele stillinger. I oversikter fra 
Personalportalen framgår det at det er flere som har registrert uønsket deltid ved 
foretakene og som ikke har fått tilbud om økt stillingsandel. 
 
Helgelandssykehuset har ikke svart ut dette kravet, og svarer at plan for å redusere 
deltidsarbeid vil bli utarbeidet i siste tertial 2018. 
 
UNN har unnlatt å svare på dette kravet, og har heller ikke gitt tilbakemelding på om når 
de forventer å ha en plan. 
 
Andel deltid ved Finnmarkssykehuset er 16 %, som er det laveste blant sykehusene. Det 
blir fortsatt satt fokus på å gi ansatte med uønsket deltid et tilbud, samt ivareta 
deltidsansattes rettigheter. 
 
Redegjøre for foretakets arbeid med å redusere sykefravær til under 7,5 %, og å 
holde korttidsfravær mindre enn 2 %. Redegjøre særskilt for tiltak ved fravær 
over 10 %.  
 
Vi vil be om at Finnmarkssykehuset i 2. tertialrapport 2018 beskriver nærmere hvilke 
konkrete tiltak som inngår i nærværsplanene, og om det er satt noen konkrete mål for 
økt nærvær. 
 
Ved UNN har foretaket en del tiltak for å redusere sykefraværet, men mangler en 
overordnet og helhetlig plan for systematisk oppfølging, inneholdende tiltak, mål og 
milepæler. 
 
I Nordlandssykehuset er det iverksatt en del tiltak, og de har begynt å arbeide helhetlig 
og systematisk. Foretaket har satt konkrete mål og utarbeidet milepæler. 
 
Helgelandssykehuset har et eget nærværsprosjekt, og oppfyller måltallene i 
oppdragsdokumentet. Det arbeides meget godt med dette ved foretaket. 
 
 
Utarbeide plan for oppfølging av anbefalte tiltak i Riksrevisjonens undersøkelse 
om helseforetakenes håndtering av bierverv, datert 28.06.2017.  
 
Ved Helgelandssykehuset øker man fokuset ved å ta ut jevnlige rapporter som viser 
bierverv i organisasjonen for videre oppfølging. Det er gitt informasjon om 
retningslinjene, orientering om dette i arbeidsavtaler og temaet er satt opp i 
utviklingssamtalene. 
 
UNN har unnlatt å svare på dette kravet, hvor det også mangler tilbakemelding om når 
det er forventet å foreligge. 
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Ved Nordlandssykehuset er det laget en plan som omhandler; hyppigere påminnelser til 
ansatte om å registrere, bidra til utvikling av systemstøtte, orientere om temaet i 
arbeidsavtaler og lederopplæring. 
 
Finnmarkssykehuset starter opp arbeidet med plan og tiltak i juni 2018.  
 
 

3.2 Tilstrekkelig kvalifisert personell  
 
Utarbeide årlige og langsiktige planer for foretakets bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet. I tertialrapportene presenteres sammenligning mellom 
faktisk bemanning og utdanningskapasitet vs. plan. 
 
Foretakene har svart ut dette kravet noe ulikt, hvor deres innrapportering er gjengitt 
nedenfor. 
 
Helgelandssykehuset: 
 

 
Forbruk av fastlønn har i starten av året ligget noe under plantall. Ca 22 årsverk under 
forventet gjennomsnitt for året er nødvendig mtp hvordan utvikling av årsverk utover 
året vanligvis ser ut. Utover året kan vi forvente at forbruket stiger noe, med en topp 
gjennom sommeren – om alle enhetene følger den forventede trenden bør både enhet 
Mo i Rana og Sandnessjøen være oppmerksomme siden de allerede ligger tett på 
budsjettert forbruk av fastlønn.  Forbruk av variabel lønn er høyere enn budsjettert pr 
mars. Det største merforbruket ift til budsjett er i Sandnessjøen og kommer innen 
forbruk av timelønnede: 
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Helgelandssykehuset har unnlatt å svare på oppfølgingsspørsmålet med forespørsel om 
det foreligger en strategisk plan som viser foretakets langsiktige bemannings- og 
kompetansebehov. 
 
Nordlandssykehuset: 
Nordlandssykehuset utvikler årlig handlingsplaner for kompetansehevende tiltak basert 
på behovskartlegging. Det er utviklet en strategisk rekrutteringsplan knyttet opp til 
bemannings-/kompetansebehov for 2016-2020. Foretakets overordnede strategisk 
utviklingsplan 2018-35 er vedtatt i styret i mai 2018, og videre forløp er utforming av 
implementeringsplan og etter hvert utarbeiding av faglige handlingsplaner, 
virksomhetsplaner og ulike strategier. Deriblant strategisk kompetanseplan. Denne vil 
synliggjøre langsiktige satsinger og prioriteringer og rette tiltak mot 
bemanningsutfordringer og utdanningskapasitet. 
 
Foretaket har ennå ikke aktivt tatt i bruk det eksisterende framskrivningsverktøyet, - 
bemanningsmodellen. Dette vil være høyt prioritert fremover, både å øke kompetansen 
om bruken av den og iverksatte piloter som læringsgrunnlag. 
 
Nordlandssykehusets mest kritiske bemanningsbehov/kompetansebehov er spesielt 
rettet mot enkelte grupper legespesialister (eks. hudspesialist og andre indremedisinske 
fagområder, øyespesialist, psykiatere, radiologer, onkologer), samt sykepleiere generelt 
og spesialsykepleiere spesielt. Utdanningskapasiteten er god for leger til LIS1 stillinger, 
det vil si det er svært mange søkere i forhold til antall stillinger. For enkelte spesialister 
er utdanningskapasiteten utfordrende, men dette knyttes opp til ny ordning for 
utdanning av legespesialister hvor RHF- et og NLSH har et felles ansvar for denne 
utdanningen. Foreløpig er det vanskelig å vurdere utdanningskapasiteten.  
 
For sykepleiere er utdanningskapasiteten ved universitetene for lav. I henhold til det 
fremtidige behovet for denne faggruppen, må denne økes og kvalitetssikres i større grad. 
For spesialsykepleiere er kapasiteten god, men interne finansieringsordninger i 2017 
var for begrenset til å utdanne i henhold til behovet i foretaket. Dette er endret og økt fra 
2018. 
 
Universitetssykehuset Nord-Norge: 
UNN har i 2017-18 utarbeidet rapporten UNNs behov for kompetanse og personell frem 
mot 2030. Formålet med utredningen har vært å få et samlet fremtidsbilde av 
kompetansebehovet, herunder utdanningskapasitet for grunnutdanninger, 
videreutdanninger med fokus på sykepleierspesialisering innen ABIKO, og 22 utvalgte 
legespesialiteter. Rapporten er behandlet i UNNs ledermøte 20.2.2018 og skal være et 
grunnlagsarbeid for en mer styrt planlegging av foretakets kompetanseutvikling- og 
planer samt kunnskap om hvilke formelle utdanningsløp som trengs i fremtiden.  
Tiltakene som er anbefalt i rapporten skal inn i ny handlingsplan for undervisning og 
læring 2019-2021. Rapporten er oversendt Helse Nord RHF ved HR-sjefen. 
 
UNN har unnlatt å svare på oppfølgingsspørsmål med forespørsel om hva som er status i 
forhold til UNNs fremtidige bemannings- og kompetansebehov. 
 
Finnmarkssykehuset: 
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Foretaket har utarbeidet kompetanseplan for bioingeniører og spesialsykepleiere. 
Regional bemanningsmodell har blitt innført, men ikke godt nok tatt i bruk til 
kompetanseplanlegging. Det systematiske arbeidet på dette punktet er ikke godt nok 
ivaretatt. Foretakets plan er å prioritere dette fra nå.  
Finnmarkssykehuset er blitt bedt om å redegjøre nærmere om dette i tertialrapport  
2- 2018. 
 
 

4 Innfri økonomiske mål i perioden  
 

4.1 Anskaffelsesområdet  
 
Samordning 
 
Samtlige foretak rapporterer om at dette er i prosess og under kontroll. Noe avvik 
knyttet til investeringsanskaffelser hvor det er det er veldig forskjellige foretaksvise 
prosesser i forkant av slike investeringsanskaffelser, og for noen vanskelig å planlegge i 
samme grad som for enkelte andre foretak. 
 
Målsetningen er at vi på sikt skal kunne standardisere disse prosessene i større grad for 
således og kunne hente ut samordningsgevinster på investeringsområdet. 
 
Anskaffelsesplan for 2018 vil bli overlevert Sykehusinnkjøp så tidlig som mulig for å 
etablerer et godt grunnlag for en helhetlig anskaffelsesplan, både for å optimalisere 
samordning internt i foretaksgruppen, interregionalt og som grunnlag for nasjonale 
prosjekter. Det skal også bidra til bedre og mer forutsigbar prosess for 
ressursinvolvering/-uttak i prosjektene som kommer. 
 
Systembruk 
 
Det rapporteres at det foreligger eller vil foreligge plan i tråd med oppdraget. Rapport pr 
2. tertial vil synliggjøre hva det enkelte foretak legger i denne planen. Pt så rapporteres 
det om forskjellig ressurspådrag, noen planlegger med økte ressurser mens andre sliter 
med manglende ressurser grunnet bla. Sykemelding. Foretakene vil bli fulgt opp på 
realismen i planene så snart disse foreligge. 
 
Det er delvis rapportert på de parameterne som er satt opp, men det må gjøres en 
klargjøring hva som skal ligge i de enkelte KPI-ene og hvordan de faktisk skal måles. 
Dette vil være på plass og vil bli fulgt opp i tertialrapport 2- 2018. 
 
Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer 
og tjenester av definert scope gjennom Clockwork. 
 
Det er ikke stilt krav om tertialvis rapportering, men dette foreligger likevel. Denne viser 
store forskjeller i hvor de enkelte står, hvor noen har med det aller meste av de 
vareanskaffelsene som skal gjennom systemet (scope), mens for noen kan man definere 
bruken som marginal. Dette bildet vil også bli brukt i forbindelse med oppfølging av det 
enkelte foretaks handlingsplaner når disse foreligger. 
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Samhandling internt 
 
Samtlige foretak gir tilbakemelding at de bidrar med ressurser eller i alle fall svarer ut 
forespørslene om ressurser. Det blir også problematisert at rutinene for 
ressursforespørsler slik de er i dag vanskeliggjør prosessene med å få tilstrekkelig samt 
de riktige ressursene i de prosjektene som planlegges. I forlengelsen av prosess med å 
synliggjøre anskaffelsesbehov vil det gå en tilhørende prosess for å sikre at man på et 
tidligere tidspunkt (gjerne årsplan) kan synliggjøre ressursbehovet og sende en 
helhetlig oversikt/ forespørsel om ressurser ut til foretaksgruppen. 
 
Tilbakemeldingen fra RHF- et er at vi i dag har en for tilfeldig praksis, hvor vi i liten grad 
har kontroll på hvorvidt vi har med oss de rette og i hvilken grad man greier å inkludere 
hele foretaksgruppen i pågående prosjekter. Dette skaper usikkerhet til hvorvidt 
avtalene som inngår er ode nok som helhet, samt vanskeliggjør implementerings- og 
oppfølgingsprosesser. 
 
I tillegg til mer langsiktige planer og oversikt over ressursbehov, vil det også komme på 
plass klare mandater som legger føringer for hvilken rolle, hvilket ansvar og hvilke 
fullmakter de som representerer foretaksgruppen faktisk har.  
 
Samhandling eksternt 
 
Det pågår prosesser og det er enten gjennomført eller planlagt møter med 
Sykehusinnkjøp hvor dette er tema. Det er dog ikke etablert noen reviderte avtaler for 
noen av foretakene, og heller ikke en klar plan fra Sykehusinnkjøp hvordan denne 
prosessen vil foregå, eller når dette vil være på plass. 
 
Det vil etter hvert bli etablert taktiske og strategiske møtearenaer på et regionalt nivå, 
men i påvente av dette er på plass må dette ivareta for det enkelte foretak. 
 
 

5 Særlige krav til regionale fellesfunksjoner  
 
Foretaksspesifikke krav for 2018 
Nordlandssykehuset og UNN 
 

1. Sikre at de regionale funksjonene har en handlingsplan med milepæler for 
2018/2019. Denne rapporteres i tertialrapport 1.  

 
Eieravdelingen i Helse Nord RHF lager forslag til en kalender for oppfølging av regionale 
enheter. 
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