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Styresak 133-2018 Tertialrapport nr. 2-2018 

Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken har som formål å redegjøre for status pr. 2. tertial 2018 på de 
nasjonale kvalitetsindikatorene og krav i oppdragsdokumentet. Styret i Helse Nord RHF 
har i styremøtet 26. september 2018 behandlet styresak 121-2018 Virksomhetsrapport 
nr. 8-2018 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for første tertial 2018. Økonomi, 
aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i tertialrapporten. 
 
Bakgrunn/fakta 
I det følgende presenteres et utvalg av områdene som er omhandlet i tertialrapport nr. 
2- 2018.  
 
Ventetid 
Gjennomsnittlig ventetid for avviklede pasienter i Helse Nord i 2. tertial 2018 var 57,3 
dager, med variasjon mellom helseforetakene fra 56 til 59 dager. Dette er en nedgang fra 
1. tertial 2018 på 0,8 dager. Det er pasienter innen somatikk som venter lengst.  
 

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

Ingen fristbrudd 
Målet om ingen fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. Ved utgangen av 2. tertial 2018 var 
andel fristbrudd for avviklede pasienter 2,0 %, det samme som i 1. tertial 2018, og 0,2 % 
lavere enn nasjonalt. Fortsatt er det høyere andel fristbrudd innen psykisk helse for 
voksne og for barn og unge enn for somatikk og TSB. Antall fristbrudd i 2. tertial 2018 
var 664, noe som er en reduksjon på 238 sammenlignet med 2. tertial i 2017. 
Nordlandssykehuset HF og Helgelandssykehuset HF har både høyest antall og andel.  
 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T2

Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 54,5 57,0 55,6 -2,5 -1,0

Helgelandssykehuset HF 51,5 53,7 54,5 -2,3 -3,1

Nordlandssykehuset HF 61,1 61,8 62,0 -0,6 -0,8

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 58,0 57,9 59,1 0,1 -1,1

Helse Nord RHF 57,3 58,1 58,5 -0,8 -1,2
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Tabell 2 Antall fristbrudd avviklede i 2. tertial og i 1. tertial i 2018 og i 2. tertial i 2017. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
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 2. tertial 2018 var 63 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er 1 % lavere enn gjennomsnittet i landet, og en nedgang fra 
1. tertial 2018. 
 
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 %.  
Tabellen nedenfor viser at helseforetakene fremdeles har et høyt sykefravær ut fra 
styringsmålet på 7,5 %. Konkrete tiltak pr. helseforetak, som etterspurt i forbindelse 
med tertialrapporteringen, presenteres i rapporten.  
 

 
 
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet. 
Helseforetakene rapporterer at de aller fleste tiltakspakkene som er relevante for 
avdelingene er innført som en del av ordinær drift.  
 
 
  

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T2

Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 82 94 144 -12 -62

Helgelandssykehuset HF 165 244 330 -79 -165

Nordlandssykehuset HF 265 250 227 15 38

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 152 201 201 -49 -49

Helse Nord 664 789 902 -125 -238
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Redegjørelse for nytteverdien av regionale og nasjonale prosjekt 
Alle helseforetak har rapportert på de prosjekter som er nevnt i Oppdragsdokument 
2018 (Sykehusapotek Nord HF og Helse Nord IKT HF der det er relevant for 
tjenesteleverandør). Helseforetakene redegjør for gjennomførte aktiviteter.  
 
Vurderingen av nytteverdi varierer, hvilket forteller at denne type tilbakemelding bør 
struktureres bedre i senere oppdragsdokument. Helseforetakenes tilbakemelding kan 
kort sammenfattes slik: 
1. Innføring av felles kliniske system: Ett av sykehusforetakene er konkret på arbeid med 

gevinstrealisering, to andre nevner konkrete eksempler der nytteverdi er realisert. 
2. Virksomhetsoverdragelse «Pasientreiser uten rekvisisjon»: Tre av sykehusforetakene 

melder at administrasjonskostnadene er gått opp, det fjerde sier at det er for tidlig å 
vurdere. Administrasjonen vil følge opp saken for å finne årsak til manglende 
gevinstrealisering. 

3. Kliniske farmasøyter: Ansettelsene pågår. Sykehusforetakene mener det er for tidlig å 
si noe mer konkret om nytteverdi. Sykehusapotek Nord HF melder at det arbeides 
med flere tiltak for å realisere gevinstuttak for sykehusene. 

4. Innkjøp: Ingen sykehusforetak konkretiserer nytteverdi. Det er trolig 1 år for tidlig. 
Sykehusapotek Nord HF melder om stor nytteverdi, særlig av 
legemiddelinnkjøpssamarbeidet. 

5. Sak- og arkivsystem: Prosjektet er forsinket.  
6. Kompetansemodul: Alle helseforetak melder om at innføring pågår. Ett 

sykehusforetak melder om systematisk oppfølging fra og med 1. september 2018. 
 
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 av Helse Nord RHF.  
Pasientsikkerhetsprogrammet avsluttes etter 2018. Helse- og omsorgsdepartementet 
har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utarbeide en plan som skal sikre videreføring av 
arbeidet i pasientsikkerhetsprogrammet og en fortsatt samordnet, målrettet og nasjonal 
innsats for bedre pasientsikkerhet. Helse Nord vil delta i dette arbeidet.  
 
Resultatene for fristbrudd og ventetid viser at ventetiden er under 60 dager i Helse 
Nord, og andel fristbrudd for avviklede pasienter er 2,0 %.   
 
Sykefraværet er samlet sett i regionen høyere enn styringskravet på 7,5 %, men det er 
stor variasjon innad i regionen og innad i helseforetakene. Sykefraværet er lavest i sør i 
Helgelandssykehuset HF og høyest lengst nord i Finnmarskssykehuset HF. Helse Nord 
RHF har nylig opprettet et HMS- nettverk som vil ledes av Helse Nord RHF med 
representanter fra alle helseforetakene. Nettverket vil kunne bidra til 
erfaringsutveksling på tvers av helseforetakene og initiere felles regionale prosjekter, 
med mål om å redusere sykefraværet.  
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Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2018 vil bli drøftet med de konserntillitsvalgte og 
konsernverneombud i Helse Nord RHF 22. oktober 2018. Protokoll fra drøftingsmøte 
legges frem ved møtestart. 
 
Brukermedvirkning 
Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF vil få en orientering om Tertialrapport nr. 2-
2018 i møte, den 8. november 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. 2-2018 til orientering. 
 
2. Styret ber adm. direktør om å sørge for at det iverksettes tiltak i helseforetakene for 

å redusere sykefraværet i foretaksgruppen. 
 

3. Styret ber adm. direktør videre om å sørge for at styringsmålet for pakkeforløpene 
oppfylles. 

 
 
Bodø, den 17. oktober 2018 
 
 
Lars Vorland 
Adm. direktør 
 
Vedlegg:  Tertialrapport nr. 2-2018, utkast 
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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. 2. 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.  
 
Tallene og figurene presentert i tertialrapporten er basert på ulike datakilder. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer er fra helsenorge.no, hvor data oppdateres en tertial senere. Derfor 
vises kvalitetssikrete og endelige data fra 1. tertial 2018. 
Når det gjelder pakkeforløp kreft, ventelistedata og aktivitetsdata det finnes flere 
indikatorer som rapporteres også for 2. tertial 2018, særlig basert på data NPR og 
Helsedirektoratets sentral dashbord. Disse oppdateres månedlig. Disse datakildene 
inneholder ferske, men foreløpige data fra de siste tre måneder, hvor det kan forventes 
noe små endringer/justeringer. Rapportering og korreksjon fra sykehusene kan påvirke 
disse tallene. 
Nøyaktig datakilde og tidsperiode til hver tabell eller figur finnes alltid oppgitt i 
forklaringsteksten under hver tabell/figur. 
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1 Sammenstilling av indikatorer  
Tabellene (Tabell 1 og Tabell 2) viser siste oppdaterte og publiserte tall fra helsenorge.no.  

 
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 1. tertial 2018

Årsdata for 2017
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Helse Midt-

Norge RHF

Helse Nord 

RHF

Helse Sør-

Øst RHF

Helse Vest 

RHF

Hele 

landet

Helgelands

ykehuset 

HF

Finnmarkss

ykehuset 

HF

Nordlands

ykehuset 

HF

Universitet

ssykehuset 

Nord-

Norge HF

tertialvis Somatik N-162a Andel dialysepasienter som har hjemmedialyse H 70 16,5 24,3 25,8 12,4 22 0 25 22,1 27,6

årlig Graviditet og fødselN-159a Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil utgangen av 12. uke S-L 0 94,7 92,5 84,3 96,3 88,5 90,5 86,7 89,8 97,1

årlig Graviditet og fødselN-159b Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 12. uke S-L 0 5,3 7,5 15,7 3,7 11,5 9,5 13,3 10,2 2,9

tertialvis Hjerte- og karsykdommerN-016a Trombolysebehandling ved blodpropp i hjernen - Andel trombolysebehandling H 20 17 12,2 17 19,8 17,1 8,3 3,2 19,7 11,5

tertialvis KreftbehandlingN-093a Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - teritalvis H 70 74,84 69,42 58,86 57,52 61,53 datafeil datafeil 85,1 60,27

tertialvis KreftbehandlingN-094a Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 47,1 68,1 58,9 63 59,5 41,7 71,4 65,4 75,5

tertialvis KreftbehandlingN-095a Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 44,8 58,9 45,6 59,1 49,6 68,4 20 67,4 54,1

tertialvis KreftbehandlingN-096a Pakkeforløp for tykk- og endetarmskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 82,8 69,7 71,5 69,5 72,4 56,5 63,6 71,8 75,5

tertialvis KreftbehandlingN-117a Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel pakkeforløp gjennomført innen standard H 70 71 69,1 63,1 68,6 65,9 60,8 61,8 71,8 70,4

tertialvis KreftbehandlingN-120a Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 68,4 33,3 56,2 61,9 56,9 datafeil datafeil 54,5 25

tertialvis KreftbehandlingN-122a Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 75 91,7 41,6 56,7 55,7 datafeil datafeil datafeil 92,9

tertialvis KreftbehandlingN-131a Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 91,3 75,7 92,6 93 91,8 datafeil datafeil 0 73,3

tertialvis KreftbehandlingN-135a Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal anbefalt forløpstid H 70 83,3 73,8 73,5 74,3 74 63,6 77,8 62,5 78,6

tertialvis KreftbehandlingN-136a Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 75,9 76 43,4 66,7 54,2 datafeil datafeil datafeil 81

tertialvis KreftbehandlingN-139a Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 84,21 78,94 78,78 74,19 78,51 datafeil datafeil datafeil 69,23

tertialvis KreftbehandlingN-140a Pakkeforløp for lymfom innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 70,7 51,7 59,5 58,8 60,5 0 datafeil 55,6 52,9

tertialvis KreftbehandlingN-141a Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt forløpstid -tertialvis H 70 83,9 71,8 84,8 89,5 84,8 datafeil 100 71,4 60,9

tertialvis KreftbehandlingN-142a Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis H 70 100 95,8 37,5 73,3 60,1 datafeil datafeil 0 100

tertialvis KreftbehandlingN-143a Nye kreftpasienter i pakkeforløp for 24 kreftformer H 70 79,8 83,5 77,1 84 79,3 81,4 87,9 79,7 85,7

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 H 100 81,7 88,5 83,1 86,6 84,4 0 0 0 0

tertialvis PHV-BU N-049a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) - andel henvisninger vurdert innen ti (10) dager H 100 83,3 97,5 97,9 99,2 95,7 99 96,8 98,6 96

tertialvis PHV-BU N-050a Barne- og ungdomsgarantien (PHBU) – andel til behandling innen 65 dager H 100 96,4 99,5 99,5 100 99,2 98,5 98,6 100 100

tertialvis PHV-BU N-051a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern barn og unge (PHBU) - antall dager L 50 56,3 52,6 51 44,1 50,4 54,7 46,5 55,8 52,2

tertialvis PHV-BU N-052a Fristbrudd for barn og unge på venteliste i psykisk helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd L 0 34 1 0,3 0 7,5 2,5 1,6 0,9 0

tertialvis PHV-BU N-053a Fristbrudd for barn og unge som har begynt helsehjelp i psykisk helsevern (PHBU) - andel L 0 8,1 2,7 0,6 0,1 1,7 8,9 6,3 0 0

tertialvis PHV-V N-027a Oppdaterte ventetider innenfor psykisk helsevern for voksne (PHV) - i Velg behandlingssted på H 100 89,2 91,7 86,1 86,5 90,1 0 0 0 0

tertialvis PHV-V N-054a Brudd på vurderingsgarantien i psykisk helsevern voksne (PHV) - andel brudd på L 0 2,7 4,3 1,6 2,4 2,2 1,2 0,6 13,1 2

tertialvis PHV-V N-055a Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 93,1 67,7 80,4 77 79,2 65,6 85,7 88,6 90,2

tertialvis PHV-V N-055b Utsendelse av epikrise i psykisk helsevern for voksne - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 56,2 34,2 22,2 24,5 28,2 34,4 25 25,7 49,8

tertialvis PHV-V N-057a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel L 0 1,7 5 0,4 0,4 1,1 1,5 8,1 9,8 1,3

tertialvis PHV-V N-058a Fristbrudd for pasienter på venteliste i psykisk helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd L 0 0,2 5,1 0,2 0,3 0,8 0 3,6 10,4 0

tertialvis PHV-V N-059a Gjennomsnittlig ventetid psykisk helsevern voksne (PHV) - Antall dager L 50 49,7 48,9 47,1 39,9 46,3 40,2 53 58 38,6

tertialvis PHV-V N-083a Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni -  Voksne med schizofreni som har fått H 100 8,1 12,5 33 38,7 27,4 0 44,4 0 11,3

tertialvis PHV-V N-083d Individuell plan for pasienter med diagnose schizofreni - Antall mangler registrering eller ukjent L 0 155 119 200 112 587 4 5 29 81

tertialvis PHV-V N-092a Kompletthet i henvisningsformalitet ved henvisning til psykisk helsevern for voksne H 100 12,2 81 88,4 90,4 78,5 78,9 97,4 79,2 80,7

tertialvis PHV-V N-107a Tvangsinnleggelser - andel tvangsinnleggelser i psykisk helsevern for voksne (PHV) L 3 13,5 10,6 17,4 18 16,1 0,8 0,9 12,8 13,9

tertialvis Somatik N-005a Hoftebrudd operert innen 48 timer H 100 92,1 91,3 87 94,3 89,5 96,9 86,1 92,8 89,7

tertialvis Somatik N-005b Hoftebrudd operert innen 24 timer H 80 62,2 65,9 53,3 61,3 57,3 71,9 58,3 67,5 65,4

tertialvis SykehusoppholdN-001a Korridorpasienter - andel pasienter plassert på korridor L 0 2,2 1,4 1,7 1,6 1,7 1,9 0,3 0,9 1,7

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,2 85,2 84 84,2 84,2 88,3 92,7 86,7 81,4

tertialvis SykehusoppholdN-002a Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 7 dager H 100 84,2 85,2 84 84,2 84,2 88,3 92,7 86,7 81,4

tertialvis SykehusoppholdN-002b Utsendelse av epikrise i somatisk helsetjeneste - Andel epikriser sendt innen 1 dag H 40 42,1 60,1 53,9 55,1 53,1 62,2 64,1 69,1 52,9

tertialvis SykehusoppholdN-006a Utsettelse (strykninger) av planlagte operasjoner - andel utsettelser L 0 6,6 6 6 5,7 6 5,1 8,1 8,5 4,3

tertialvis SykehusoppholdN-025a Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg behandlingssted på helsenorge.no H 100 82,5 84,7 88,4 84,5 86 0 0 0 0

tertialvis SykehusoppholdN-070a Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 0,3 0,7 1,1 1 1,1 2,2 0,7 0,6 0,3

tertialvis SykehusoppholdN-071a Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall dager L 50 56,5 58,7 59 64,2 59,5 54,5 56,2 62,2 59,2

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

tertialvis SykehusoppholdN-073a Fristbrudd for pasienter som har startet helsehjelp i somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd L 0 1,7 1,8 1,6 2,5 1,9 3,6 0,8 2 1,3

tertialvis TSB N-028a Oppdaterte ventetider innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - i Velg H 100 90,2 84,9 92,4 89,3 90,9 0 0 0 0

tertialvis TSB N-060a Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel brudd L 0 3,9 1,3 1,8 1,3 1,9 2 0 1,2 1,1

tertialvis TSB N-061a Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager H 100 89,4 77,8 77,1 78,8 79,1 78,6 70,4 80,9 84,7

tertialvis TSB N-061b Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert rusbehandling - epikrise sendt innen en (1) dag H 40 28,9 28,1 34,9 31,7 32,5 16,7 23,2 37,6 28,6

tertialvis TSB N-062a Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling (TSB) - Andel fristbrudd L 0 0 4,8 1,4 1,2 1,6 0 13 0 0

tertialvis TSB N-063a Fristbrudd for pasienter som har startet tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Andel L 0 1,2 3,4 1,1 0,8 1,3 0 6,3 0 1,6

tertialvis TSB N-064a Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) - Antall dager L 50 30,2 36,7 37,2 32,7 35,5 27,3 39,6 36,7 29,8

tertialvis TSB N-147a Avbrudd i behandling i TSB - andel avbrutte opphold for pasienter over 18 år i døgnbehandling L 0 11,6 2,8 8,9 13,5 9,8 0 0 0 0

tertialvis TSB N-147d Avbrudd i behandling i TSB - manglende rapportering om avslutningstype L 0 4,1 75,2 72 49,2 57,9 100 100 100 100
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Tabell 1 Sammenstilling av somatiske indikatorer regionalt og nasjonalt, oppdaterte tall fra 1. tertial 2018 
(årstall fra 2017) for Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 

 

 

Oppdatering

KPI_grupp

e_navn_H

N

Kode
Tall for 1. tertial 2018

Årsdata for 2017

P
o

s
it

iv
e

M
å
l Helgelandsykehuse

t HF
Helse Finnmark HF

Nordlandsykehuse

t HF

Universitetssykeh

uset Nord-Norge 

HF

Helse Midt-Norge 

RHF
Helse Nord RHF Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Hele landet

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

trombolysebehandling 
H 20 % 8,3 3,2 19,7 11,5 17,0 12,2 17,0 19,8 17,1

tertialvis KreftbehandlingN-093a
Pakkeforløp for brystkreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - teritalvis
H 70 % datafeil datafeil 85,1 60,3 74,8 69,4 58,9 57,5 61,5

tertialvis KreftbehandlingN-094a
Pakkeforløp for lungekreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 41,7 71,4 65,4 75,5 47,1 68,1 58,9 63,0 59,5

tertialvis KreftbehandlingN-095a
Pakkeforløp for prostatakreft innenfor maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % 68,4 20,0 67,4 54,1 44,8 58,9 45,6 59,1 49,6

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

anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % 56,5 63,6 71,8 75,5 82,8 69,7 71,5 69,5 72,4

tertialvis KreftbehandlingN-117a
Pakkeforløp for 26 organspesifikke kreftformer - andel 

pakkeforløp gjennomført innen standard pakkeforløpstid
H 70 % 60,8 61,8 71,8 70,4 71,0 69,1 63,1 68,6 65,9

tertialvis KreftbehandlingN-120a
Pakkeforløp for nyrekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil 54,5 25,0 68,4 33,3 56,2 61,9 56,9

tertialvis KreftbehandlingN-122a
Pakkeforløp for livmorkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil datafeil 92,9 75,0 91,7 41,6 56,7 55,7

tertialvis KreftbehandlingN-131a
Pakkeforløp for føflekkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil 73,3 91,3 75,7 92,6 93,0 91,8

tertialvis KreftbehandlingN-135a
Gjennomføring av Diagnostisk pakkeforløp innen maksimal 

anbefalt forløpstid
H 70 % 63,6 77,8 62,5 78,6 83,3 73,8 73,5 74,3 74,0

tertialvis KreftbehandlingN-136a
Pakkeforløp for hode-halskreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil datafeil 81,0 75,9 76,0 43,4 66,7 54,2

tertialvis KreftbehandlingN-139a
Pakkeforløp for kreft i spiserør og magesekk innen 

maksimal anbefalt forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil datafeil 69,2 84,2 78,9 78,8 74,2 78,5

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

- tertialvis
H 70 % datafeil 55,6 52,9 70,7 51,7 59,5 58,8 60,5

tertialvis KreftbehandlingN-141a
Pakkeforløp for blærekreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid -tertialvis
H 70 % datafeil 100,0 71,4 60,9 83,9 71,8 84,8 89,5 84,8

tertialvis KreftbehandlingN-142a
Pakkeforløp for eggstokkreft innen maksimal anbefalt 

forløpstid - tertialvis
H 70 % datafeil datafeil 100,0 100,0 95,8 37,5 73,3 60,1

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

H 70 % 81,4 87,9 79,7 85,7 79,8 83,5 77,1 84,0 79,3

tertialvis 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 81,7 88,5 83,1 86,6 84,4

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

vurdert innen ti (10) dager
H 100 % 99,0 96,8 98,6 96,0 83,3 97,5 97,9 99,2 95,7

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

innen 65 dager
H 100 % 98,5 98,6 100,0 100,0 96,4 99,5 99,5 100,0 99,2

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

(PHBU) - antall dager
L 50,0    54,7 46,5 55,8 52,2 56,3 52,6 51,0 44,1 50,4

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

helsevern (PHBU) - andel av fristbrudd
L 0 % 2,5 1,6 0,9 0,0 34,0 1,0 0,3 0,0 7,5

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

psykisk helsevern (PHBU) - andel fristbrudd
L 0 % 8,9 6,3 0,0 0,0 8,1 2,7 0,6 0,1 1,7

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 89,2 91,7 86,1 86,5 90,1

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

(PHV) - andel brudd på vurderingsgarantien
L 0 % 1,2 0,6 13,1 2,0 2,7 4,3 1,6 2,4 2,2

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

Andel epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 65,6 85,7 88,6 90,2 93,1 67,7 80,4 77,0 79,2

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

Andel epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 34,4 25,0 25,7 49,8 56,2 34,2 22,2 24,5 28,2

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

helsevern voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 1,5 8,1 9,8 1,3 1,7 5,0 0,4 0,4 1,1

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

voksne (PHV) - Andel fristbrudd
L 0 % 0,0 3,6 10,4 0,0 0,2 5,1 0,2 0,3 0,8

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

Antall dager
L 50       40,2 53,0 58,0 38,6 49,7 48,9 47,1 39,9 46,3

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

Voksne med schizofreni som har fått individuell plan 
H 100 % 0,0 44,4 0,0 11,3 8,1 12,5 33,0 38,7 27,4

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

Antall mangler registrering eller ukjent status for 
L 0 % 4,0 5,0 29,0 81,0 155,0 119,0 200,0 112,0 587,0

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

psykisk helsevern for voksne
H 100 % 78,9 97,4 79,2 80,7 12,2 81,0 88,4 90,4 78,5

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

helsevern for voksne (PHV)
L 3 % 0,8 0,9 12,8 13,9 13,5 10,6 17,4 18,0 16,1

tertialvis Somatik N-005a
Hoftebrudd operert innen 48 timer

H 100 % 96,9 86,1 92,8 89,7 92,1 91,3 87,0 94,3 89,5

tertialvis Somatik N-005b
Hoftebrudd operert innen 24 timer

H 80 % 71,9 58,3 67,5 65,4 62,2 65,9 53,3 61,3 57,3

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

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

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

epikriser sendt innen 7 dager
H 100 % 88,3 92,7 86,7 81,4 84,2 85,2 84,0 84,2 84,2

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

epikriser sendt innen 1 dag
H 40 % 62,2 64,1 69,1 52,9 42,1 60,1 53,9 55,1 53,1

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

utsettelser
L 0 % 5,1 8,1 8,5 4,3 6,6 6,0 6,0 5,7 6,0

tertialvis SykehusoppholdN-025a
Oppdaterte ventetider innenfor for fysisk helse - i Velg 

behandlingssted på helsenorge.no
H 100 % 0,0 0,0 0,0 0,0 82,5 84,7 88,4 84,5 86,0

tertialvis SykehusoppholdN-070a
Fristbrudd for voksne på venteliste i somatisk 

helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 2,2 0,7 0,6 0,3 0,3 0,7 1,1 1,0 1,1

tertialvis SykehusoppholdN-071a
Gjennomsnittlig ventetid i somatisk helsetjeneste - antall 

dager
L 50,0    54,5 56,2 62,2 59,2 56,5 58,7 59,0 64,2 59,5

tertialvis SykehusoppholdN-072a
Brudd på vurderingsgarantien i somatisk helsetjeneste - 

Andel brudd 
L 0 % 0,8 3,4 3,1 3,9 2,9 3,1 2,0 2,6 2,4

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

somatisk helsetjeneste - Andel fristbrudd
L 0 % 3,6 0,8 2,0 1,3 1,7 1,8 1,6 2,5 1,9

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 90,2 84,9 92,4 89,3 90,9

tertialvis TSB N-060a
Brudd på vurderingsgarantien i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Andel brudd
L 0 % 2,0 0,0 1,2 1,1 3,9 1,3 1,8 1,3 1,9

tertialvis TSB N-061a
Utsendelse av epikrise i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling - epikrise sendt innen sju (7) dager
H 100 % 78,6 70,4 80,9 84,7 89,4 77,8 77,1 78,8 79,1

tertialvis TSB N-062a
Fristbrudd for pasienter på venteliste for rusbehandling 

(TSB) - Andel fristbrudd
L 0 % 0,0 13,0 0,0 0,0 0,0 4,8 1,4 1,2 1,6

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

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

tertialvis TSB N-064a
Gjennomsnittlig ventetid i tverrfaglig spesialisert 

rusbehandling (TSB) - Antall dager
L 50,0    27,3 39,6 36,7 29,8 30,2 36,7 37,2 32,7 35,5

tertialvis 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 11,6 2,8 8,9 13,5 9,8

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

avslutningstype
L 0 % 100,0 100,0 100,0 100,0 4,1 75,2 72,0 49,2 57,9

årlig Graviditet og fødselN-159a
Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil 

utgangen av 12. uke
S-L 0 % 90,5 86,7 89,8 97,1 94,7 92,5 84,3 96,3 88,5

årlig Graviditet og fødselN-159a
Selvbestemt abort gjennomført medikamentelt inntil 

utgangen av 12. uke
S-L 0 % 90,5 86,7 89,8 97,1 94,7 92,5 84,3 96,3 88,5

årlig Graviditet og fødselN-159b
Selvbestemt abort gjennomført kirurgisk inntil utgangen av 

12. uke
S-L 0 % 9,5 13,3 10,2 2,9 5,3 7,5 15,7 3,7 11,5

årlig 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

tertialvis Somatik N-162a
Andel dialysepasienter som har hjemmedialyse

H 70 % 0,0 25,0 22,1 27,6 16,5 24,3 25,8 12,4 22,0
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Tabell 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2018 (årstall fra 2017) for Helse Nord og resten 
av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 

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 2. tertial 2018 var 57,3 dager, med 
variasjon mellom helseforetakene fra 56 til 59 dager. Dette er en nedgang fra 1. tertial 
på 0,8 dager. Det er pasienter innen somatikk som venter lengst.  
 
Ved utgangen av 2. tertial har UNN en gjennomsnittlig ventetid på 59 dager for avviklede 
pasienter. For pasienter som fortsatt ikke er tatt til behandling er ventetiden 56 dager.  
 
Finnmarkssykehuset Hammerfest har en gjennomsnittlig ventetid på 58 dager, mens 
Kirkenes har 53 dager innen somatikk. Innen TSB er gjennomsnittlig ventetid 45 dager, 
innen voksenpsykiatri 47 dager og for barn/unge 49 dager. 
 
Nordlandssykehuset har så langt i 2018 ikke redusert ventetiden sammenlignet med 
2017. Ventetid for avviklete ligger høyere i Nordlandssykehuset enn snittet for landet, 
mens ventetid for ventende ligger lavere. Administrerende direktør har jevnlig 
gjennomgang av utvikling på ventetid i sine fellesmøter med klinikksjefenes ledergruppe 
i tillegg til at det er tema i oppfølgingsmøte med den enkelte klinikk.  
 
Ventetiden for avviklede pasienter i Helgelandssykehuset var pr august 2018 56 dager, 
og for perioden januar til august 54 dager.  
 

Figur 2 Utvikling i gjennomsnittlig ventetid i antall dager for avviklede pasienter pr fagsektor fra januar 2016 
til august 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS)  
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Figur 3 Gjennomsnittlig ventetid alle avviklede pasienter mellom januar 2014 – august 2018 i Helse Nord. 
Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

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

 
Tabell 3 Gjennomsnittlig ventetid avviklede i andre og i første tertial i 2018 og i andre tertial i 2017. Kilde: 
Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
 
 

RHF/HF
Gj. ventetid 

avviklede 2018 T2

Gj. ventetid 

avviklede 2018 T1

Gj. ventetid 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 54,5 57,0 55,6 -2,5 -1,0

Helgelandssykehuset HF 51,5 53,7 54,5 -2,3 -3,1

Nordlandssykehuset HF 61,1 61,8 62,0 -0,6 -0,8

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 58,0 57,9 59,1 0,1 -1,1

Helse Nord RHF 57,3 58,1 58,5 -0,8 -1,2
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Ingen fristbrudd  
Målet om ingen fristbrudd er ikke nådd i Helse Nord. Ved utgangen av 2. tertial var andel 
fristbrudd for avviklede 2,0 %, det samme som i 1. tertial, og 0,2 % lavere enn nasjonalt. 
Fortsatt er det høyere andel fristbrudd innen psykisk helse for voksne og for barn og 
unge enn for somatikk og TSB. Antall fristbrudd i 2. tertial var 664, noe som er en 
reduksjon på 238 sammenlignet med 2. tertial i 2017. Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset har både høyest antall og andel.  
 
UNN har lavest andel fristbrudd i regionen med 1,1 %, noe som tilsvarer mellom 20 og 
40 fristbrudd pr. måned. Det arbeides kontinuerlig med å redusere fristbrudd, som et 
ledd i satsingen på kontinuerlig forbedring. Temaet er på agenda i direktørens 
tavlemøter og på møter i klinikkene.  
 
Finnmarkssykehuset kan vise til den laveste andel fristbrudd siden 2015 med 1,6 %. 
Klinikk Kirkenes har fortsatt den laveste andelen, og innfrir målet om ingen fristbrudd i 
juli. Det er fortsatt noe feilregistrering, og det gjennomføres opplæring og gjennomgang 
av rutiner for å bedre dette. 
 
Nordlandssykehuset har ikke nådd styringskravet om ingen fristbrudd. I begynnelsen av 
2015 var andelen på nesten 15 % og det er siden da jobbet målrettet med ulike tiltak for 
å redusere andel fristbrudd. Både i 2017 og samlet for 1.tertial 2018 var andel 
fristbrudd blant avviklede 2,3 %. I 2. tertial 2018 er andelen økt til 2,8 %. For august er 
det særlig kirurgisk ortopedisk klinikk som har økt betydelig i antall avviklede 
fristbrudd, noe som skyldes kapasitetsproblem innenfor ortopedi i forbindelse med 
ferieavvikling og sykefravær. Administrerende direktør har jevnlig gjennomgang av 
dette i fellesmøter med klinikksjefenes ledergruppe. I tillegg er det tema i 
oppfølgingsmøte med den enkelte klinikk. Foretaket vil arbeide videre med reduksjon av 
fristbrudd både for ventende og avviklede. 
 
Andelen fristbrudd ved Helgelandssykehuset var 2,8 % i 2. tertial, noe som tilsvarer 165 
avviklede fristbrudd. Ved utgangen av august 2018 var det og 17 ventende fristbrudd. 
Sykehusenhetene har tiltaksplaner for å redusere fristbrudd. 
 
 
 

 
Tabell 4 Antall fristbrudd avviklede i 2. tertial og i 1. tertial i 2018 og i 2. tertial i 2017. Kilde: Norsk 
pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

RHF/HF
Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T2

Antall fristbrudd 

avviklede 2018 T1

Antall fristbrudd 

avviklede 2017 T2

Endring

ift siste tertial

Endring

ift 2017 T2

Finnmarkssykehuset HF 82 94 144 -12 -62

Helgelandssykehuset HF 165 244 330 -79 -165

Nordlandssykehuset HF 265 250 227 15 38

Universitetssykehuset i Nord-Norge HF 152 201 201 -49 -49

Helse Nord 664 789 902 -125 -238
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Figur 5 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter i perioden januar 2016 – august 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 1. tertial 2015 – 2. tertial 2018 i Helse 
Nord pr helseforetak pr tertial. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 
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Figur 7 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter pr helseforetak tertialvis i perioden 1. tertial 2015 
– 2. tertial 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 

 
Figur 8 Utvikling i andel fristbrudd for avviklede pasienter pr fagsektor tertialvis i perioden 1. tertial 2015 – 
2. tertial 2018 i Helse Nord. Kilde: Norsk pasientregister, anonymisert database (Helse Nord LIS) 

 
Redusere median tid til tjenestestart sammenliknet med 2017  
Helse Nord rapporterte i 1. tertial rapport at Helse Nord RHF avventer å rapportere med 
tallverdier til dialog med HOD har avklart om dette kravet vil bli justert. Status per 2. 
tertial er at dette er nå er avklart med HOD, og kravet opprettholdes.  
 
Helse Nord RHF har via arbeidsgruppe for indikator- og metodeutvikling (AIM) illustrert 
en rekke utfordringer med indikatoren «Tid til tjenestestart». AIM anbefalte derfor at 
man velger andre indikatorer for tid til tjenestestart når formålet er å måle forbedring i 
tilbudet til 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. 
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Statistikk for alle de utvalgte tjenestene som er inkludert i indikatoren, viser at Helse 
Nord kom ut med lavest tid til tjenestestart av alle regionene for 1. tertial 2018. Median 
tid til tjenestestart per 1. tertial er ikke redusert sammenlignet med 2017. Tall for 2. 
tertial 2018 er ikke publisert. 

 
Figur 9 Tid til tjenestestart for helseforetak i Helse Nord. 4 siste tertial. Kilde: Helsedirektoratet 

Figur 1 viser tid til tjenestestart for helseforetakene i Helse Nord fra 1. tertial 2017 til 1. 
tertial 2018. Det er liten endring fra 2017 til 2018.  
 
 
Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet med 2017 (passert 
planlagt tid). Overholde minst 95 % av avtalene innen 2021.  
Rapportering for 1. tertial 2018 viste at ved utgangen av april hadde 13 % av 
pasientavtalene passert planlagt tid. Ved utgangen av august 2018 hadde 13,5 % av 
avtalene passert planlagt tid. Til sammenligning ligger snittet i landet under 10 %. Helse 
Nord kommer dårligst ut av regionene for dette styringsmålet for 2018. Det er kun UNN 
og Helgelandssykehuset som har rapportert om konkrete tiltak for å oppnå 
styringsmålet. De andre helseforetakene har kun rapportert på status.  
 
UNN hadde 14,6 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved utgangen av 
august 2018. UNN opplyser at ny rapporteringsfunksjon i HN LIS gir en god oversikt 
over resultatene for hvert fagområde og avdeling, noe som er til stor hjelp i deres 
forbedringsarbeid. Indikatoren er forholdsvis ny og lite kjent. Dette vil de følge opp i 3. 
tertial med oppdatert informasjon til klinikkene. UNN opplyser videre om at styringsmål 
på at minst 95 % av pasientavtalene skal gjennomføres innen planlagt tid, synes innen 
rekkevidde. 
 
Nordlandssykehuset hadde 12,3 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved 
utgangen av august 2018. NLSH opplyser om at de arbeider mot styringsmålet. 
 
Helgelandssykehuset hadde 12,3 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved 
utgangen av august 2018. Helgelandssykehuset opplyser om at de i gjennomsnitt har 
overholdt 88 % av pasientavtalene og har ikke endret seg i forhold til i 2017. Rapport 
utviklet av RHF i HN LIS er publisert på foretakets dashboard i HN LIS.  
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Finnmarkssykehuset hadde 14,4 % pasientavtaler som hadde passert planlagt tid ved 
utgangen av august 2018. FIN melder at de totalt sett overholder 85 % av sine 
pasientavtaler innen planlagt tid. Finnmarkssykehuset opplyser om utfordringer 
spesielt innen øre-nese-hals, og innen psykisk helsevern barn og unge hvor andelen er 
78 %.  I september ble det besluttet å opprette klinikkvise forbedringsteam for å følge 
opp at foretaket oppfyller målet om å overholde pasientavtalene. 
 
 
Følge opp anbefalingene i rapporten fra de regionale helseforetakene til HOD 
«Overgang til faglig likeverdige legemidler og tilgrensende oppdrag», og redegjøre 
for denne oppfølgingen innen 1. mai. En viktig forutsetning for overgang til faglig 
likeverdige, men rimeligere legemidler er at helsepersonell har tilstrekkelig 
informasjon om legemidler på forskrivningstidspunktet.  
 
Sykehusapotek Nord følger opp rapportens anbefalinger i samarbeid med 
helseforetakene, herunder leveranse av legemiddelstatistikk, samarbeid i 
legemiddelkomiteene og oppfølging av LIS-avtalene gjennom de lokale LIS-kontaktene. 
Videre gis det informasjon om gjeldende LIS-avtaler enten gjennom utarbeidelse av 
basislister eller gjennom lokalt samarbeid. 
 
Dette er tema på fagsjefmøtene, og blir fulgt opp av fagsjefene i helseforetakene på ulike 
måter. Ved UNN formidler fagsjef oppdaterte oversikter over LIS-anbud til aktuelle 
avdelinger og klinikksjefer. Ved Finnmarkssykehuset er alle leger som det siste året har 
skrevet ut resepter på Embrel, Simponi, Humira eller Cimzia, blitt tilskrevet direkte med 
anmodning om å vurdere bytte av legemiddel. 

Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset sørger for at informasjon om nye/ 
endringer i LIS-avtaler blir formidlet til klinikkene. Helgelandssykehuset har fortsatt 
noen utfordringer med å få til ønsket grad av bytte til biotilsvarende ved 
pasientadministrert behandling, og vil fra oktober følge dette opp med utsending av 
månedlig statistikk/status for byttegrad. 

 

Pasientreiser 
Øke bruken av Mine pasientreiser (digitaliseringsgrad) til 55 % i Helse Nord.  
 
Etter tertialoppfølgingen i juni ble kravet økt til 60 % for resten av 2018. Dette slik at 
Helse Nords krav i enda større grad støtter opp om det nasjonale.  
 

  
 
Samlet for Helse Nord viser tallene for august at vi ligger på 65,6 % digitaliseringsgrad 
pr 30.08 – noe som viser at også det reviderte målet for 2018 er oppnådd. Nasjonalt 
ligger tallet på 73,4 %. For foretakene fordeler dette seg som følger: 
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Finnmarkssykehuset: 64,1 %   
 
Unn HF: 68,7 % 
 
Helgelandssykehuset: 59 % 
 
Nordlandssykehuset: 68,1 % 
 
 

2.1 Somatikk  
 
Gi intravenøs trombolysebehandling til minst 20 % av pasienter med akutt 
hjerneinfarkt. 
 
Her rapporteres data fra 1. tertial 2018.  
Nasjonalt ligger andelen som får trombolyse på 17,1 %. I Helse Nord er andelen 12,2 %; 
11,5 % ved UNN, 3,2 % ved Finnmarkssykehuset, 19,7 % ved Nordlandssykehuset og 8,3 
% ved Helgelandssykehuset.  
 
Andelen ved UNN Tromsø var 13,6 %, UNN Narvik 10,0 % og UNN Harstad 3,4 %. For å 
få gitt behandling innen angitte tidsfrister arbeides det med forbedring av logistikk 
rundt pasienttransport, registrering og mottak av pasienter ved ankomst.  
 
Ved Finnmarkssykehuset er det i 1. tertial registrert 18 pasienter med hjerneslag ved 
klinikk Hammerfest og 11 pasienter ved klinikk Kirkenes. Kun én av disse fikk 
trombolyse. Det kan være faglige grunner til at pasienter ikke får trombolyse, eller at de 
ankommer sykehuset for sent i forhold til tidsintervallet for å få trombolyse. Klinikkene 
følger faglige nasjonale retningslinjer for hvilke pasienter som skal ha trombolyse, og 
prosedyrene er revidert. Klinikkene skal gjennomgå aktuelle pasientforløp og sikre at 
eventuelle avvik gjennomgås.  
 
Ved Nordlandssykehuset er det store forskjeller mellom lokasjonene. Andelen som har 
fått trombolyse er 11 % i Bodø, 18 % i Lofoten og 24 % i Vesterålen.  Spesielt i Bodø er 
dette en betydelig reduksjon fra tidligere, og det planlegges gjennomgang av 
pasientforløpene fra denne perioden for å se om det er mulig å identifisere årsaken eller 
om det er tilfeldig variasjon. 
 
Helgelandssykehuset har også forskjeller mellom sykehusene, med 19 % i Sandnessjøen, 
10 % i Mosjøen og 9 % i Mo i Rana. 
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Figur 10. Andel pasienter 18 år og over innlagt med blodpropp i hjernen som har fått behandling med 
trombolyse (akutt) p/helseforetak i Helse Nord og i hele landet fra 2011 til 2018 tertialvis. Kilde: 
Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet 

Gi minst 50 % av pasienter med hjerneinfarkt som skal ha trombolysebehandling, 
denne behandlingen innen 40 minutter etter innleggelse.  
 
Siste data på helsenorge.no er fra 2016, og rapportert i 1. tertialrapport 2018. I 
pakkeforløp for hjerneslag registreres andelen pasienter som har fått trombolyse innen 
40 minutter, og for 2. tertial var andelen nasjonalt 71,6 %, og i Helse Nord 52,9 %. 
Tallene er foreløpig unøyaktige, da det er stor forsinkelse i registreringen1. 
Helseforetakene har tatt utgangspunkt i egne registreringer når de har rapportert.  
 
Ved UNN var det i 2. tertial 71,4 % av pasientene som fikk trombolyse innen 40 
minutter.  
Ved Finnmarkssykehuset var det kun en pasient som fikk trombolyse, og denne fikk det 
innen 40 minutter. 
Nordlandssykehuset har variasjon mellom sykehusene; i Bodø og Lofoten har alle 
pasienter som fikk trombolysebehandling fått dette innen 40 minutter, mens i 
Vesterålen fikk kun 20 % av de som ble behandlet med trombolyse behandling innen 40 
minutter. Forsinkelsen i Vesterålen har vært i etterkant av CT- undersøkelsen, og dette 
vil bli fulgt opp internt med gjennomgang av rutinene. 
Ved Helgelandssykehuset er andelen 47 %; henholdsvis 38 % i Sandnessjøen, 75 % i 
Mosjøen og 67 % i Mo i Rana. 
 
 
Gi hjemmedialyse til minst 30 % av dialysepasientene.  
 
Ved utgangen av 1.tertial 2018 (siste tilgjengelige data) var andelen pasienter med 
hjemmedialyse i Helse Nord 24,3 %. Dette er litt høyere enn landet som helhet, hvor 
andelen var 22 %. Samtidig er dette lavere andel enn tidligere i Helse Nord, men det er 
snakk om få pasienter og prosentandelen kan derfor variere mye. 
UNN hadde en andel på 27,6 %, Finnmarkssykehuset 25 % og Nordlandssykehuset og 
Helgelandssykehuset (rapporterer samlet) hadde 22,1 %. 
                                                        
 
1 Median tid til registrering i pakkeforløp for hjerneslag er nasjonalt 5-71 dager, i Helse Nord 10-55 dager. 
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Helseforetakene har rutiner for å tilby pasientene hjemmedialyse som første 
behandlingsalternativ ved behov for dialyse. For de fleste vil dette være 
peritonealdialyse, men det er også et mål å øke tilbudet om hjemmehemodialyse. 
 

 
 
Figur 11. Andel pasienter med kronisk nyresvikt som får hjemmedialyse (siste dag i tertialet) p/helseforetak 
i Helse Nord og i hele landet fra 2016 til 2018 tertialvis. Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale 
kvalitetsindikatorsystemet 

 
 
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 2. tertial 2018 var 63 % av pakkeforløpene for kreft i Helse Nord gjennomført innen 
standard forløpstid. Dette er 1 % lavere enn gjennomsnittet i landet, og en nedgang fra 
1. tertial. 
 
Det er variasjon i regionen fra 55 til 65 %; Helgelandssykehuset 55 %, 
Finnmarkssykehuset 58 %, UNN 65 % og Nordlandssykehuset 65 %. Det er 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. 
 
UNN arbeider med forbedring og reorganisering av forløpene. Det har vært utfordringer 
knyttet til trippeldiagnostikk ved brystkreft og MR-kapasitet ved prostatakreft, men 
dette ser ut til å bedre seg nå. Andre pakkeforløp har blitt forsinket pga. utfordringer 
med operasjons- og strålekapasitet.  
 
Finnmarkssykehuset har hatt lav måloppnåelse innen prostatakreft. De har derfor 
gjennomgått 24 pasientforløp for å kartlegge tidsbruk for de ulike tiltak i forløpet. Tid 
fra henvisning til første time, tid fra MR-henvisning til time MR-prostata i Tromsø, tid fra 
biopsisvar til drøfting av videre behandling er blant områdene klinikkene vil fokusere på 
for å bedre forløpstiden. Klinikkene har laget planer for oppfølging av de enkelte 
pakkeforløp på samme måte som oppfølging av fristbrudd. Oppfølging skal skje 
månedlig og være forankret i ledergruppene. 
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Ved klinikk Kirkenes er stilling som forløpskoordinator besatt fra 1. september etter en 
periode hvor stillingen var ubesatt. Klinikken regner med en tettere oppfølging av 
pakkeforløpene og at måloppnåelsen vil øke. 
 
Nordlandssykehuset har lavest måloppnåelse innen strålebehandling. Det er iverksatt 
tiltak for å øke måloppnåelsen totalt, ved rekruttering av spesialister, hensiktsmessig 
fordeling av operasjonsstueressurs samt god tilgang på diagnostiske tjenester. 
 
Helgelandssykehuset har definert måloppnåelse for pakkeforløp gjennomført innen 
standard forløpstid som en av ti risiko-områder som skal følges opp fremover. Det er 
særlig inne medikamentell behandling at måloppnåelsen er lav. Eksempel på tiltak er å 
innføre pakkeforløpsansvarlig lege og bedre oppfølging av avtaler for ventetid ved andre 
HF i Helse Nord. 
 
 

 
Figur 12. Andel pasienter behandlet med kreft innen standard forløpstid for alle 26 kreftformene ved alle 
behandlingsformer, og ved kirurgiske (OF4K), medikamentell (OF4M) og strålebehandling (OF4S) i 2. tertial 
2018. p/helseforetak i Helse Nord. Kilde: Helsedirektoratet, Sentral dashbord for pakkeforløp for kreft 

 

Antall innen std forløpstid Hele landet Helse Nord
Helgelandssykehuset 

HF
Helse Finnmark HF

Nordlandssykehuset 

HF

Univ.sykehuset N.-

Norge HF

Akutt leukemi og høyrisiko myelodysplasi 74 % 83 % 83 %

Blærekreft 84 % 64 % 89 % 67 % 60 % 48 %

Brystkreft 58 % 72 % 77 % 66 %

Bukspyttkjertelkreft 58 % 56 % 100 % 100 % 43 %

Eggstokkreft (ovarial) 61 % 81 % 100 % 73 % 86 %

Føflekkreft 87 % 83 % 86 % 100 % 67 % 84 %

Galleveiskreft 77 % 100 % 100 % 100 %

Hjernekreft 90 % 78 % 0 % 88 %

Hode- halskreft 56 % 64 % 75 % 33 % 69 %

Kreft hos barn 95 % 100 % 100 %

Kreft i spiserør og magesekk 62 % 62 % 60 % 33 % 50 % 78 %

Livmorhalskreft (cervix) 57 % 92 % 100 % 100 % 100 % 75 %

Livmorkreft (endometrie) 49 % 94 % 80 % 100 % 100 % 100 %

Lungekreft 54 % 59 % 35 % 75 % 69 % 57 %

Lymfomer 61 % 72 % 33 % 75 % 78 %

Myelomatose 88 % 80 % 100 % 100 % 50 %

Nevroendokrine svulster 86 % 50 % 0 % 67 %

Nyrekreft 57 % 40 % 22 % 25 % 40 % 71 %

Peniskreft 91 % 100 % 100 %

Primær leverkreft (HCC) 41 % 0 % 0 % 0 %

Prostatakreft 46 % 33 % 21 % 0 % 42 % 43 %

Sarkom 68 % 100 % 100 %

Skjoldbruskkjertelkreft 53 % 71 % 71 %

Testikkelkreft 66 % 89 % 100 % 83 %

Tykk- og endetarmskreft 67 % 58 % 73 % 73 % 64 % 45 %

Totalt alle 26 kreftformer 63 % 62 % 54 % 58 % 65 % 64 %
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Tabell 5 Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid for hver av de 26 kreftformene 
nasjonalt, regionalt i Helse Nord og p/HF i Helse Nord, 2. tertial 2018 (Kilde: Helsedirektoratet, styringsdata 
for RHF)2 

Redusere uberettiget variasjon i tilbudet til pasienter med kols, jf. SKDEs 
helseatlas.  
 
Finnmarkssykehuset har iverksatt pasientforløpsarbeid for denne pasientgruppen i 
samarbeid med kommunene.  
 
Nordlandssykehuset har identifisert to områder der de kommer lavere ut enn 
gjennomsnittet: 

 Bruk av NIV (Bipap) ved akutt innleggelse  
Tiltak for å bedre dette er veiledning av leger i spesialisering (LIS) om indikasjon 
og bruk. Dette er tema på akuttmedisinsk kurs i oktober hvor mange LIS deltar, 
samt på internundervisning.   

 Rehabilitering 
Tilbudet om rehabilitering i institusjon er mangelfullt, og det er behov for å 
tilpasse dette bedre. Faglig samarbeid med regional vurderingsenhet bør styrkes 
slik at fagmiljøet lokalt i større grad kan påvirke hvor pasientene får 
rehabiliteringsopphold. Det mangler «hverdagsrehabiliteringstilbud» i 
kommunene tilpasset denne pasientgruppen etter eksaserbasjoner/forverring av 
sykdommen. Uten tilbud og oppfølging lokalt etter at de har vært innlagt øker 
sjansen for reinnleggelse i sykehus. 

 
Helgeland har lavere rater for akuttinnleggelser og reinnleggelser pga. KOLS enn 
landsgjennomsnittet. Raten for polikliniske kontroller er noe høyere, mens andelen som 
har fått gjennomført spirometri siste året er lavere. Dette vil bli fulgt opp. 
Rate for gjennomført lungerehabilitering er omtrent på landsgjennomsnittet.   
På Helgeland tar Helgeland Rehabilitering i Sømna imot pasienter til lungerehabilitering. 
Ved mere kompleks lungerehabilitering henvises ofte pasienten til Glittreklinikken.  
Grunnet få henviste pasienter har det ikke vært arrangert lærings- og mestringskurs til 
pasienter med KOLS i regi av Helgelandssykehuset i 2018.  
 
UNN har ikke rapportert. 
 
Gjennomføre regelmessig opplæring av ambulansepersonell for å øke andelen 
prehospital trombolyse ved indikasjon på ST-elevasjonsinfarkt (STEMI).  
 
Ved UNN har alt ambulansepersonell opplært til å gi prehospital trombolyse.  
 
Finnmarkssykehuset gjennomfører årlig sertifisering i indikasjoner for og bruk av 
medikamenter ved trombolytisk behandling, og dette ble gjennomført på fagdager våren 
2018 for alt personell. Plan for implementering av årlige resertifiseringer er under 
utarbeidelse. 
 

                                                        
 
2 Tabellen vises bare 25 kreftformer, fordi det var ingen rapportert case innen pakkeforløp for kronisk lymfatisk 

leukemi (KLL) i regionen i den gjeldende perioden. 
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Ved Nordlandssykehuset er tilnærmet alle operativt ansatte i ambulansetjenesten 
kurset og trent på administrasjon av trombolytisk behandling. Det har vært lagt særlig 
vekt på inklusjonskriterier for pasienter og beslutningsstøtte for tolking av EKG.  
Prehospital klinikk har i vår samarbeidet med medisinsk klinikk om relevante 
prosedyrer knyttet til pasienter med STEMI.  
 
Helgelandssykehuset har gjennomført retrening/kurs i trombolysebehandling for 
ambulansepersonell. Antall trombolysebehandlinger utført av ambulansetjenesten er 
økt i år sammenlignet med samme periode i fjor; fra 11 i 2017 til 18 i 2018. 
 
 
Sikre lokalsykehustilbud med nødvendig kompetanse og tilstrekkelig kapasitet til 
pasienter med sykelig overvekt. 
 
Finnmarkssykehuset har etablert tilbud til barn og voksne ved klinikk Hammerfest, og 
til voksne ved klinikk Kirkenes. 
 
Nordlandssykehuset har tilbud både i Bodø, Lofoten og Vesterålen. Tilbudet er ulikt 
organisert, spesielt i forhold til lærings- og mestringskurs. I Bodø tilbys lærings- og 
mestringskurs hos Stamina Helse.  
 
Alle tre sykehusenhetene i Helgelandssykehuset har poliklinisk tilbud til pasienter med 
sykelig overvekt. Sandessjøen har lærings- og mestringstilbud til pasientgruppen. 
Tilsvarende lærings- og mestringstilbud er under planlegging i Mo i Rana. Pasienter i 
Mosjøen vil få lærings- og mestringstilbud enten i Sandessjøen eller Mo i Rana. 
 
UNN har ikke rapportert. 
 

2.2 Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)  
 
Ha færre tvangsinnleggelser i psykisk helsevern enn i 2017.  
 

  
Antall innleggelser tvang  
  

Antall personer på tvang 
  

Andel innlagt på tvang 
  

  2017 2018 2017 2018 2017 2018 

UNN 196 182 129 121 0,12 0,12 

Nordlandssykehuset 82 65 69 58 0,13 0,12 

 
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 i perioden hatt nedgang i antall innleggelser på tvunget psykisk 
helsevern og i antall personer som er underlagt tvunget psykisk helsevern med 
døgnopphold.  
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Tvangsmiddelbruk skal reduseres. Dette skal registreres som antall pasienter 
med minst ett tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere.  
 

UNN Nordlandssykehuset 
2017 2018 2017 2018 
0,29 0,10 0,30 0,15 

Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak per 1000 innbyggere 2. tertial 2017 og 2018. 

 
 
Registrere avslutningstype og sikre færrest mulig avbrudd i døgnbehandling 
tverrfaglig spesialisert rusbehandling.  
Registreringen i DIPS fanger ikke opp avslutningstype godt nok. Registrering må derfor 
skje manuelt ved siden av, noe som gjør sammenligningen usikker. Alle helseforetak har 
pågående tiltak for å bedre gjennomføringsgraden, blant annet samarbeid med 
kommunen, forberedelser og oppfølging før innleggelse mv.  
  
Finnmarksklinikken inngår samarbeid med kommunen i forhold til den enkelte pasient 
og melder fra hvis pasienten avbryter behandlingstilbudet.  
 
Rusavdelingens enheter på UNN jobber har implementert tiltakene fra det nasjonale 
drop-out-prosjektet, men feedbackverktøyet er ikke fullt ut i drift i alle enheter.  
 
Nordlandssykehuset hadde 1 pasient som ikke møtte og 1 pasient som avbrøt 
behandling i 2. tertial 2018.  
 
Helgelandssykehuset har ingen pasienter med avbrutt døgnbehandling i andre tertial. 
 
 
Ha høyere vekst innen psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling 
enn for somatikk på regionnivå. Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern 
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).  
 
Gylne regel for 2. tertial 2018 ble lagt frem for styret 26. september 2018 i styresak 119-
2018 Den gylne regel3 - status i Helse Nord, oppfølging av styresak 4-2018, jf. styresak 80-
2018.  
 
 
Nordlandssykehuset 
Etablere helseteam i psykisk helsevern for barn og unge for å yte 
spesialisthelsetjenester til barn i Bufetats helse- og omsorgsinstitusjon. Tilbudet 
skal være i drift fra høsten 2018, med frist for tilbakemelding 2. tertial. 
 
Nordlandssykehuset er underveis i arbeidet med å rekruttere et helseteam.  

                                                        
 
3 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).  
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2.3 Samhandling med kommunene 
 
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).   
 
 
Ved Finnmarkssykehuset, Klinikk psykisk helsevern og rus fortsetter bruk av 
videobasert løsning i konsultasjoner. Arbeideidet med å iverksette slike konsultasjoner i 
andre klinikker fortsetter. Arbeidet med å finne modell som sikrer økonomi for både 
foretak og aktuell(e) kommune(r) fortsetter med mål om å ha avtale klar i løpet av 
høsten 2018.  
Det arbeides også med etablering av e-helsepoliklinikk. 
 
Ved UNN pågår det flere prosesser for å understøtte kommunehelsetjenesten i å gi 
behandlingstilbud. Blant annet samarbeider UNN med kommunene med opplæring av 
hjemmerespiratorteam i kommunehelsetjenesten, som vil gjøre det lettere for 
kommunene å ta imot pasienter som skal på sykehjem og har hjemmerespirator. 
Samarbeidsutvalg mellom Tromsø kommune og UNN har gitt mandat til en 
partssammensatt arbeidsgruppe bestående av foretak, kommune og fastleger. 
Arbeidsgruppen skal teste ut og samtidig kartlegge om man gjennom tettere samarbeid 
og støtte fra ledelsen klarer å optimalisere pasientforløpene for multisyke brukere med 
stort helsetjenestebehov. Arbeidsgruppen skal avdekke eventuelle hindringer, svikter i 
pasientforløpene og komme med forslag på konkrete forbedringsområder som kan 
bidra til en mer pasientsentrert tjeneste med økt egenmestring.  
 
 
Helgelandssykehuset tar del i Videobasert Akuttmedisinsk konferanse (VAKe) 
prosjektet. I Mo i Rana, Mosjøen og Sandnessjøen er dette utstyret installert i 
akuttmottakene, men har per tiden kun blitt testet opp mot Universitetssykehuset i 
Nord Norge. Utstyret har ikke blitt brukt i reelle situasjoner. 
HSYK har enda ikke etablert bruk av videobaserte konsultasjoner vis a vis pasienter 
og/eller fastleger. 
 
Nordlandssykehuset har ikke utarbeidet en foretaksovergripende plan for dette 
oppdraget, men dette er planlagt testet ut i flere klinikker. Psykisk helse og rus klinikken 
har noe erfaring, og vurderer økt bruk. 
 
Medisinsk klinikk er i prosess med avklaring for de ulike fagområder der det kan være 
relevant å etablere konsultasjonssamarbeid med kommunehelsetjenesten til det beste 
for pasienten. Det startes nå opp en pilot med Skype konsultasjoner til en 
nyretransplantert pasient. En evaluering av de tekniske utfordringene skal 
gjennomføres før en etablerer et permanent tilbud. 
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Kirurgisk ortopedisk klinikk skal se på hvordan kunne gjøre felles vurdering med Skype 
når pasienten er hos fastlegen innenfor noen problemstillinger. 
 

2.4 Samhandling med leverandører av private helsetjenester 
 
Alle helseforetakene har sendt utkast til samarbeidsavtale til samtlige spesialister i 
regionen. 
 
Status på inngåelse av samarbeidsavtaler mellom avtalespesialister og helseforetakene:  
Finnmarkssykehuset har inngått avtale med 5 av 6 spesialister. 
UNN har inngått avtale med en del av 39 spesialister. 
Nordlandssykehuset gar inngått avtale med 13 av 26 spesialister. 
Helgelandssykehuset har inngått avtale med 5 av 7 spesialister. 
 
 

2.5 Kvalitetsutvikling  
 
Ikke ha korridorpasienter.  
 
Tall fra 1.tertial 2018 viser at Helse Nord har lavest andel korridorpasienter i landet. 
Dette er en forbedring fra 2017. Andelen var på 1,4 %, totalt 1480 pasienter, 
gjennomsnittlig 12 pasienter på korridor pr. døgn.  
 
Ved UNN var andelen 1,7 %. Åpningen av A-fløy forventes å gi bedre kapasitet, og 
dermed reduksjon i korridorpasienter. Innføring av sengepostkoordinatorer ventes også 
å bidra til å redusere antallet korridorpasienter.   
Finnmarkssykehuset hadde en andel på 0,3 %.  Smittehensyn, kjønnssammensetning og 
pasientens observasjonsbehov påvirker omfang. Ledig sengekapasitet benyttes på tvers 
av avdelinger, og det jobbes med pasientforløp og vridning fra døgn- til dagbehandling 
for å redusere antallet korridorpasienter. Samarbeid med kommunene rundt 
utskrivningsklare pasienter er også sentralt.  
Andelen korridorpasienter ved Nordlandssykehuset var 0,9 %. Omfattende 
byggeaktiviteter med redusert sengekapasitet i Bodø er en viktig årsak. Tiltakene er de 
samme som har vært skissert tidligere: 

 Øke andel sammedagskirurgi og dagkirurgi 
 Samarbeid med kommunene for å redusere antall døgn med utskrivningsklare 

pasienter 
 God utnyttelse av observasjonsenheten i Bodø 
 Forbedring av pasientforløp med reduksjon av unødvendig liggetid  

 
Helgelandssykehuset hadde 1,9 %, og mener mange utskrivningsklare pasienter er en av 
årsakene til korridorpasienter. Det er daglige møter mellom sykehuset og 
omsorgtjenesten i kommunene for å planlegge utskrivning og dermed redusere antall 
utskrivningsklare pasienter. 
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Figur 13 Andel korridorpasienter nasjonalt, p/helseregion (øverst) og p/helseforetak i Helse Nord (nederst) 
tertialvis mellom 2011 og 1. tertial 2018. (Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet) 

 
 
 
Implementere nye regionale rutiner for legemiddelsamstemming og bruk av 
legemiddelmodul i DIPS. Rapportere andel legemiddellister som er samstemt ved 
innleggelse fra og med andre halvår 2018. Ved utgangen av 2019 skal mer enn 90 
% av legemiddellistene være samstemt ved innleggelse.  
 
Regionalt prosjekt for samstemming av legemiddellister ble avsluttet 01.09.18. Da ble 
prosjektet overført til ledelseslinjen i helseforetakene for videre implementering. Det er 
laget en rapporteringsløsning i HN LIS for andel legemiddellister samstemt inn ved 
innleggelse. Denne rapporten måler andel samstemte legemiddellister (utført i henhold 
til ny prosedyre) basert på om prosedyrekode er registrert i løpet av pasientens 
sykehusopphold. Se figur 15.  
 
Det er mottatt tilbakemeldinger om at samstemming av legemiddellister er bedre enn 
målinger i HN LIS tilsier. Det kan komme av at vi er tidlig i implementeringsfasen, og at 
rutiner for å registre tjenestekode ikke er på plass.  
 
RHF- et har hatt ett implementeringsmøte på skype for alle helseforetakene. Her var det 
70 videostudier koblet på. I tillegg har RHF-et hatt tett oppføling med de 5 
pilotavdelingene. Disse vil kunne være erfaringskonsulenter for de andre avdelingene 
ved implementering.  
Videre opplæring på nye rutiner er startet i alle HF, og de nye rutinene er lagt i Docmap. 
Prosjektdeltakerne fra HF- ene bidrar til opplæring ute i klinikkene.  
Figur 15 viser andel samstemte legemiddellister per helseforetak.  
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Figur 14 Andel samstemte legemiddellister per HF, registrert med tjenestekode samstemt inn. 

 
 

2.6 Pasientsikkerhet  
Sikre at pasientsikkerhetsprogrammets tiltakspakker inngår som en del av 
sykehusenes aktivitet og at resultatene rapporteres i tertialrapport.  
 
Helseforetakene rapporterer at de aller fleste tiltakspakkene som er relevant for 
avdelingene er innført. De beskriver det da som innført i ordinær drift.  
 
 
Ved Finnmarkssykehuset er de fleste tiltakspakkene implementert i ordinær drift, de to 
siste vil innføres i løpet av 2018.  
Helgelandssykehuset har ikke innført nye tiltakspakker siden 1. tertial, og status der er 
at samstemming, trykksår, fall og tidlig oppdagelse av forverret tilstand ikke er fullt ut 
innført ved alle sykehusenhetene.  
Nordlandssykehuset rapporterer at de fleste tiltakene i innsatsområdene inngår som en 
del av sengepostenes ordinære aktivitet. For tiden jobbes det spesielt med 
samstemming av legemiddellister, sepsis og ProAct.  
Ved UNN rapporteres det at de obligatoriske tiltakene i innsatsområdene i 
Pasientsikkerhetsprogrammet er iverksatt ved alle sengepostene.  
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2.7 Smittevern  
 
Redusere bredspektret antibiotikabruk med 20 % sammenliknet med 2012.  
 
Sykehusapotek Nord bistår helseforetakene med å fremskaffe og bearbeide statistikk for 
forbruk av antibiotika. Farmasøyter fra Sykehusapotek Nord inngår i 
antibiotikateamene (A-teamene) ved sykehusene. Det er etablert et samarbeid mellom 
Sykehusapotek Nord og Helse Nord om å gjøre antibiotikastatistikk tilgjengelig i Helse 
Nords ledelsesinformasjonssystem (SAS-LIS). Dette arbeidet er i startfasen. I samarbeid 
med de øvrige sykehusapotekforetakene er det etablert en egen nettside med 
antibiotikastatistikk. Nettsiden er tilgjengelig for ansatte i helseforetakene. 
 
UNN har redusert bruken av disse medikamentene med ca. 15 % siden 2012. Det 
arbeides med A-team for fortsatt å redusere bruken. Det er i 2018 gjennomført 
internrevisjon med tiltakspakker for å redusere bruken av bredspektret antibiotika. 
Etter sepsistilsynet i januar 2017 har det vært et bevisst valg å være offensiv med 
bredspektret antibiotikum i behandlingen av pasienter med sepsis/alvorlig infeksjon. 
Konsekvensen av dette er at bruken av bredspektret antibiotikum har økt i 
akuttmedisinsk klinikk. 
 
Finnmarkssykehuset har redusert forbruket av bredspektret antibiotika med ca. 20 % 
fra 2013 til 2017. I 2018 har det derimot vært en viss økning. Det er særlig 
karbapenemer og tredjegenerasjons cefalosporiner som har økt. For å snu trenden og nå 
målet om 30 % reduksjon jobbes det med å innarbeide smittevernvisitter, samt at 
klinikkene bidrar aktivt i arbeid med foretakets antibiotikastyringsprogram. 
 
Nordlandssykehuset hadde i 1.tertial 2018 reduksjon i antibiotikaforbruk. I 2.tertial har 
forbruket økt, men reduksjonen totalt er nå på 16 %. Foretaket har 
antibiotikastyringsprogram og A-team. Forbrukstall for alle avdelinger rapporteres 
årlig. Det er gjort noen gjennomganger av forskrivningspraksis, blant annet for alle 
nedre luftveisinfeksjoner over en periode på to måneder. 
 
Forbruket i Helgelandssykehuset er redusert med 19,6% sammenlignet med 2012. 
Tiltak som er iverksatt er jevnlige møter i A-team, revidering av styringsprogram, 
internundervisning, utarbeidelse av prosedyrer, prevalensundersøkelser 4 gang/år, 
deltagelse nasjonal workshop og implementering av revurdering. 
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Figur 15 Forbruk av bredspektret antibiotika tertialvis mellom 2012 og 1. tertial 2018, p/RHF og hele landet. 
(Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet) 

 
 

 
Figur 16 Forbruk av bredspektret antibiotika tertialvis mellom 2012 og 1. tertial 2018, p/HF i Helse Nord og 
hele landet. (Kilde: Helsedirektoratet, det nasjonale kvalitetsindikatorsystemet) 

 
 
Utføre prevalensundersøkelser av helsetjenesteassosierte infeksjoner (HAI) og 
antibiotikabruk (NOIS-PIAH) minst to ganger årlig. HAI oppstått i eget sykehus 
rapporteres til Helse Nord RHF.  
 
Alle helseforetak gjennomfører prevalensundersøkelsene og rapporterer til Helse Nord 
RHF minst to ganger årlig. 
 
Utføre insidensundersøkelser av postoperative sårinfeksjoner i 
operasjonsområdet (NOIS-POSI) fortløpende, og rapportere tertialvis til Helse 
Nord RHF.  
 
Alle helseforetak utfører insidensundersøkelser som planlagt og rapporterer på det. 
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Helse Nord IKT 
Raskt bistå sykehusene ved feil og mangler i registrering knyttet til NOIS-POSI i 
EPJ. 
 
Helse Nord IKT yter løpende bistand til sykehusene knyttet til NOIS-POSI. Helse Nord 
IKT, Funksjonell forvaltning EPJ (FSE) og Kompetansesenteret for smittevern (KORSN) 
har med bakgrunn i feil i NOIS-POSI samarbeidet om et endringsønske som er oversendt 
systemleverandøren DIPS AS. Det pågår prosess med DIPS AS i forhold til når dette 
endringsønske kan realiseres. 
 
 
 

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. 
Foretakene i foretaksgruppen har flere pågående tiltak for å øke heltidsandelen, og noen 
har satt seg årlige mål for reduksjon av andelen deltid. Nordlandssykehuset har satt som 
mål at 75 % av alle sykepleierstillinger som blir lyst ut skal være 100 % stillinger. 
Helgelandssykehuset har satt opp reduksjon av deltid må tas opp som egen sak i løpet av 
høsten 2018. 
 

Det er forventet at arbeidet med kalenderplaner og bemanningssenter 
(Nordlandssykehuset 2019) gir bedre forutsigbarhet og forutsetninger for i økt grad ha 
heltidsstillinger. Kalenderplaner er aktuelt ved flere av sykehusene. 
I tillegg jobber foretakene systematisk for at alle som arbeider ufrivillig deltid skal få økt 
stillingsbrøk, og fortrinnsvis hele stillinger. Stillinger blir fortrinnsvis utlyst som hele 
stillinger og deltidsansatte som jobber ufrivillig deltid blir oppfordret til å registrere 
dette i Personalportalen. 
Foretakene jobber videre med å utvikle heltidskulturen gjennom fleksibel bruk av 
personell. 
 
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 %.  
Helse Nord RHF ba foretakene ved Tertialrapport 1 om å vise til konkrete tiltak i 
arbeidet med å redusere sitt sykefravær. Foretakene ble bedt om å redegjøre for dette i 
Tertialrapport 2. 
Tabellen nedenfor viser at foretakene fremdeles har et høyt fravær sammenlignet med 
kravet i Oppdragsdokumentet. 
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Finnmarkssykehuset 

Finnmarkssykehuset følger opp arbeidet med å utarbeide lokale nærværsplaner i alle 
enheter. Pr. juni har omtrent halvparten av enhetene en nærværsplan. Arbeidet følges 
videre opp i linjen, med rapportering i foretakets arbeidsmiljøutvalg, for å sikre at alle 
enheter utarbeider en plan i løpet av året.  
 
Enhetene utarbeider tiltak tilpasset sin situasjon, sine muligheter og utfordringer. 
Eksempler på tiltak er: tilrettelegging ved at den sykemeldte i en periode går på topp, 
legge til rette for at ansatte kan ta felles lunsj, større medvirkning i utarbeidelse av 
turnus, prioritere tid til regelmessig internundervisning, ha suksesshistorier som 
tema, legge til rette for både formelle og uformelle møter mellom enheter/avdelinger. 
I tillegg til ulike lokalt tilpassede tiltak, er det generell fokus på gjennomføring av 
vernerunder, Kvamgrupper/-råd og utviklingssamtaler.  
 
 

 
Ved UNN har man følgende tiltak: 

 Utarbeide, implementere og gi bistand til oppfølging av IA-handlingsplan i UNN. 

 IA-kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud. Kursene har et særskilt fokus på å 

øke deltakernes kompetanse innen forebygging og oppfølging av sykefravær.  

 Prosesstøtte i oppfølging av sykemeldte, som et systematisk HMS-tiltak for å 

forebygge sykefravær.  

 Gjennomføring og oppfølging av ForBedring. Tilbyr prosessøtte i oppfølgingsfasen. 

 Månedlig rapportering på sykefravær i KVR-rapporten. 

 Bistår klinikker som har mange medarbeidere med gjentakende fravær med tett og 

systematisk oppfølging. Satsningen "Bli i jobb" er i startfasen i 2018. 

 Diagnostisk og Medisinsk klinikk har fått bistand til å opprette ressursgrupper for 

håndtering av sykefravær. Hensikten med gruppene er å styrke lederne til å 

håndtere sykefravær. Det er aktuelt å etablere slike grupper i andre klinikker. 

 Stabssenteret bistår kontinuerlig i arbeidsmiljø- og HMS-prosesser som vil kunne 

ha innvirkning på sykefravær. 

 Klinikkdedikerte personalrådgivere og BHT-representanter fra stabssenteret bistår 

også i oppfølging av enkeltsaker. 
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Ved Nordlandssykehuset har man følgende tiltak: 

 Oppfølging og tilrettelegging for medarbeidere 
 Opplæring av 36 enhetsledere og assisterende enhetsledere  
 ForBedring og HMS-planer 

HMS-seksjonen bistår enheter som ber om det i oppfølgingen av ForBedring. 
Dette gjelder særlig der det er lave skår på området psykososialt arbeidsmiljø. 
Fra og med 2019 skal tiltak etter ForBedring inkluderes i de enkelte 
klinikker/avdelinger/enheters øvrige HMS-planer. 

 Tett oppfølging av klager/varslingssaker 
 Nærværsprosjekt i Prehospital klinikk er forlenget ut 2018. 
 Nye rutiner/elektronisk sykmelding  

Fra november 2017 ble det innført digital sykmelding fra fastlegene til 
arbeidsgivere og NAV.  

 Informasjon om og opplæring i stress/stressmestring 
 

Ved Helgelandssykehuset har man følgende tiltak: 
 En ny arbeidsmodellmodell er under utprøving for å synliggjøre mulige 

rotårsaker som kan påvirke det jobbrelaterte sykefraværet i en avdeling.   
• Sammenstilling av data om avdelingen som gjør det mulig å se datagrunnlaget i 

en større sammenheng og helhet. Dokumentet dannet grunnlag for dialog. 
• Ved å ta tak i tilbakemeldingen fra medarbeiderne via ForBedringsundersøkelsen, 

gjennomgå innmeldte HMS- avvik, se på AML brudd, sykefraværsutvikling samt 
aktivitetstall for avdelingen, vil det i større grad være mulig å ta tak i mulige rot 
årsaker som kan påvirke det jobbrelaterte sykefraværet ved avdelingen.  

• Med dette som bakteppe, og ut fra dialog i møtet, er det noen områder som vil 
merker seg ut, og det kan være hensiktsmessig å iverksette tiltak: Hvert av disse 
temaene kan ses på som risikofaktorer for arbeidsrelatert sykefravær. 

• Det skal gjennomføres dialogmøter i alle avdelingen som har sykefravær rundt 
10% for å se på mulig forbedringstiltak. 

• Kurs/dialogmøter for ledere om oppfølging og tilrettelegging 
• Tiltak under planlegging: Kurs/dialogmøter for ledere i samarbeid med NAV 

Arbeidslivssenter 
 
 

 
Ved Helse Nord IKT har man gjennomført individuelle samtaler med ansatte med høyt 
korttidsfravær og BHT koblet inn ved behov. Mer styrt ferie og fleksitidsavvikling for å 
sikre at det tas ut kan ha innvirkning på sykefraværet. Sykefraværet har gått betraktelig 
ned fra 1. tertial, og det kan virke som om noen av de igangsatte tiltakene har positiv 
effekt. Risikovurdering av sykefraværet gjennomført, og sannsynligheten for ikke å nå 
målet er vurdert som lav.  
 
Ved sykehusapotek Nord er det iverksatt særlige tiltak i enkelte avdelinger som har 
sykefravær som er identifisert som arbeidsrelatert. Dette innebærer kartlegging av 
årsaker til fraværet og utarbeiding og oppfølging av tiltak.  
tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og redusere sykefraværet: 

 Sosiale arrangementer 
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 Oppfølging av medarbeiderundersøkelse 
 Samarbeid med tillitsvalgte og verneombud 
 Bruk av AMU og Samarbeidsutvalg 

 
 

 
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. 
For Helse Nord er det et viktig moment at de helsefaglige utdanningene vi har behov for 
hovedsakelig tilbys i regionen. Dette er avgjørende for rekrutteringen, da studenter er 
den overlegent viktigste rekrutteringskilden vår. Når vi vurderer fremtidige 
bemanningsbehov må vi også ta hensyn til: 
 
- aktivitet og behov på utdanningsområdet 
- framskrivninger og behovsanalyser 
- lokale variasjoner innad i regionen  
- konsekvenser og begrensninger ved økning av utdanningskapasiteten 
 
Når det gjelder det siste punktet, er særlig antallet praksisplasser en begrensende 
faktor. Vårt nyopprettede regionale samarbeidsorgan for utdanning, SAMUT, har to 
rapporter om praksisplasser til behandling. Målet er å styrke kvaliteten og øke antall 
praksisplasser i spesialisthelsetjenesten. Det pågående arbeidet med nye nasjonale 
retningslinjer for helse- og sosialfagutdanninger, RETHOS, kan også ha stor innvirkning 
på dette området. Det er spesielt viktig at utdanningssektoren tar høyde for utviklingen i 
spesialisthelsetjenesten, som økt dagbehandling og reduksjon ved sengepostene, og 
utviklingen i kommunehelsetjenesten. Særlig vanskelig er det å imøtekomme krav til 
lang sammenhengende praksisperiode i kirurgiske sengeposter. Dette kravet vil endres 
når nye nasjonale retningslinjer trer i kraft i 2020. Det må også legges til rette for 
alternativ praksis og alternative praksisarenaer ved at læringsmål kan nås gjennom 
ferdighets- og simuleringstrening. 
 
Med bakgrunn i foretakenes innmeldte behov har Helse Nord anbefalt at 
utdanningskapasiteten for sykepleie, ABIOK, audiografi, bioingeniørfag og farmasi MA 
vurderes økt. Vi har også anbefalt at utdanningskapasiteten innen paramedisin vurderes 
nærmere fremover, og sees i sammenheng med ny opplæringsmodell, nye læreplaner og 
utdanningskapasitet i ambulansefaget. 
 
Foretakene gjennomfører framskrivinger og gode behovsanalyser på 
kompetanseområdet, men de har i varierende grad tatt i bruk regional 
bemanningsmodell i dette arbeidet. Helse Nord RHF legger derfor til rette for opplæring 
og veiledning i bruk av modellen. Modellen blir oppdatert med 2017 data høsten 2018 
med tilhørende opplæring i nytt grensesnitt 15. oktober. 
 
Nordlandssykehuset utvikler årlig handlingsplaner for kompetansehevende tiltak basert 
på behovskartlegging. De har også utviklet en strategisk rekrutteringsplan knyttet opp 
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til bemannings-/kompetansebehov for 2016-2020. I tillegg synliggjør Strategisk 
utviklingsplan for 2018-35 langsiktige satsinger, prioriteringer og tiltak innen området. 
 
Nordlandssykehuset rapporterer underdekning innen enkelte grupper legespesialister 
(psykisk helsevern og rus, radiologi, hud, øye, mfl.), sykepleiere generelt og 
spesialsykepleiere spesielt. Siden det er såpass krevende å rekruttere tilstrekkelig 
ferdigutdannede legespesialister, vil foretaket i større grad utdanne spesialistene de 
trenger selv.  De ser også at konkurransen om helsepersonell er økende innen flere ulike 
fagområder.  
 
Universitetssykehuset i Nord-Norge har utarbeidet årlige og langsiktige planer for 
foretakets bemanningsbehov og utdanningskapasitet. De gjennomførte i 2017-18 en 
bred kartlegging av behovet for kompetanse og personell frem mot 2030. Denne kartla 
dagens personalressurser mot estimert behov. I tillegg ble informanter i fagmiljøene 
intervjuet.  
 
Resultater og tiltak utarbeidet i rapporten brukes systematisk i planleggingen av 
foretakets kompetanseutvikling. Tiltakene som er anbefalt i rapporten skal inn i ny 
handlingsplan for undervisning og læring 2019-2021. 
 
UNN vil i 2030 ha størst mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere (anestesi-, barn-, 
intensiv-, operasjon-, akutt-, geriatri/demens-, psykisk helse-, øye-, kreft- og palliasjon), 
bioingeniører og bioingeniører med spesialkompetanse, radiografer med 
spesialkompetanse, psykologspesialister, legespesialister (onkologi, øyesykdommer, 
radiologi, hjertesykdommer, anestesiologi) og helsesekretærer med videreutdanninger. 
 
UNN samarbeider med Universitetet i Tromsø om ny master innen akuttsykepleie med 
oppstart høst 2020. Saken skal opp i det nye samarbeidsorganet for utdanning (SAMUT). 
 
Finnmarkssykehuset har satt i gang et arbeid i de respektive klinikkene slik at de innen 
utgangen av november 2018 vil ha en samlet oversikt over bemanningsbehov og 
utdanningskapasitet.  
 
Helgelandssykehuset rapportere det løpende bemanningsbehovet, og de følger opp 
årlige lokale planer for videreutdanning.  
 
Sykehusapotek Nord meldte inn forventet framtidig utdanningsbehov til Helse Nord 
RHF i september. 
 
Sykehusapotekforetakene har fram til nå, som en hovedregel, greid å rekruttere 
farmasøyter til ledige stillinger. Det er kan imidlertid være utfordrende å rekruttere 
kvalifisert personale til små enheter plassert ved distriktsykehusene. Bransjen som 
helhet opplever at det er mangel på farmasøyter. Dette må også ses i sammenheng med 
en utstrakt etablering av nye, private apotek siste 10 år. De siste 5-10 årene har vi også 
sett en utvikling innen sykehusfarmasi, særlig knyttet til kliniske tjenester og 
produksjon, som øker behovet for mastere i farmasi. 
 
For å sikre rekruttering og fortsatt god utvikling innen sykehusfarmasi har Helse Nord 
anbefalt at utdanningskapasiteten vurderes med tanke på en eventuell økning.  
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Redegjøre, i tertialrapport 2, for foretakets handlingsplaner for arbeid med 
oppfølging av Helse Nords strategi for leder- og ledelsesutvikling. 
 
Alle foretakene melder tilbake at de følger opp Helse Nords strategi for leder- og 
ledelsesutvikling i sine interne programmer. I tillegg er foretakene med på regionale 
fellesaktiviteter som satsning på ledermobilisering, nasjonalt topplederprogram og 
Master i helseledelse. Foretakene er også involvert i en nasjonal utviklingsprosess i regi 
av Nasjonal ledelsesutvikling for å få på plass en nasjonal felles kompetanseutvikling for 
lederutviklere. Regionalt jobbes det i tillegg med en konseptfase for å etablere en felles 
handlingsplan for ledelse og lederutvikling koordinert gjennom et regionalt nettverk. 
 
Finnmarkssykehuset tilbyr lederutvikling og –utdanning gjennom målrettede interne 
programmer basert på nivå.  I 2018 gjennomfører ti kandidater programmet 
ledermobilisering og foretaket har to kull enhetsledere gjennom programmet 
basisledelse. Foretakets kurs innen basisledelse evalueres årlig. Enhetsledere som 
ønsker det følger 60 stp studieprogram i regi av UiT. Foretaket har en kandidat på Helse 
Nords master i helseledelse, samt en kandidat på Nasjonalt topplederprogram. 
Etablering av nettverksgrupper for ledere og bruk av intern kompetanse er 
grunnleggende i alle foretakets program.  Obligatorisk kompetanseplan for alle ledere er 
opprettet i kompetansemodulen som følges opp derfra med månedlig rapportering. 
Introduksjonsprogram for nye ledere følger samme mal.  
 
Finnmarkssykehuset jobber også med utvikling av rutiner for lederutvelgelse. 
Forventinger til ledere skal klargjøres og rolle defineres. Nasjonal bemanningsmodell 
skal brukes for å følge opp turnover blant ledere i foretaket og Lederhåndboken 
publiseres på slutten av året.  
 
Helse Nord IKT ivaretar lederutvikling gjennom lederutviklingsprogram, 
strategisamlinger, interne lederutviklings- og opplæringstiltak i regi av HR og andre 
interne ressurser, egentrening i hverdagen og evaluering (egenevaluering gjennom 
utviklingssamtaler, oppfølgingssamtaler, ForBedring).  
I tillegg gis det opplæring og utvikling av ledere blant annet gjennom Direktørens møter 
med lederne, temamøter HR samt et introduksjonskurs for nye ledere som er under 
utarbeidelse.  
 
I Helgelandssykehuset har HR utviklet egne programkonsepter for nye ledere og 
lederutvikling. 
 
Del 1, Ny som leder gjennomføres årlig over 8 dagssamlinger i perioden januar til mai.  
Dette programmet omfatter systemopplæring, organisasjonsforståelse og forventninger 
til lederrollen. 
 
Del 2, LeDelSe er et lederutviklingsprogram som går over 6 dagssamlinger over 1 år, 
med oppstart 30. oktober 2018.  Ledere som deltar i programmet arbeider samtidig med 
et forbedringsprosjekt/tiltak i egne avdeling. Programformen vil kunne gi støtte til leder 
underveis i eget forbedringsarbeidet. Når programmet er gjennomført tilbys gruppene å 
fortsette i nettverksgrupper som HR/Team Arbeidsmiljø tilrettelegger for, og følger. Det 
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er planlagt 3-4 nettverksmøter pr år.  I nettverksgruppen vil det bl.a. gis innføring i 
kollegaveiledning. 
 
                                                                                                                         
Nordlandssykehuset har en styrevedtatt strategi/metode for leder- og ledelsesutvikling 
som bygger på Helse Nord sin strategi. 
 
Satsningene på ledelse i Nordlandssykehuset er ledermobilisering, lederprogram for 
førstelinjeledere og utvikling av ledergrupper.  
Nordlandssykehuset starter 19. september opp kull 2 på «Veien til ledelse – 
ledermobilisering». Det er 16 kandidater, 13 kvinner og 3 menn med i dette kullet, som i 
hovedsak består av deltakere fra klinikkene med flest sykepleiere og leger. Deltakerne 
skal gjennom et strukturert forløp bestående av 3 faser, hver på 8 uker. I fase en 
arbeides det med bevisstgjøring på hva ledelse i sykehus er, i fase to er det fokus på 
trening på lederrollen, og i fase tre får deltakerne øve på sin ferdighet. Målet med 
programmet er at deltakerne skal få økte kunnskaper om ledelse og anledning til å 
avklare om ledelse passer for dem. For foretaket et målsettingen å øke tilfanget av 
forberedte søkere til lederstillinger. Etter gjennomført program inngår deltakerne i en 
base med potensielle lederkandidater. Mer enn 50 % av deltakerne på kull 1 er nå i 
lederstilling ved nordlandssykehuset, og noen har gått videre med nytt lederprogram. 
 
Lederprogram for enhetsledere og ass. enhetsledere blir gjennomført i perioden april-
desember 2018. Programmet inneholder både lederopplæring og lederutvikling. 
Temaene på samlingene i lederprogrammet er; strategisk planlegging og styring, 
økonomi, budsjettansvar og fullmaktstruktur risikostyring, internkontroll og 
forbedringsarbeid, det personlige lederskapet og lederkravene, helsefremmende 
arbeidsplass – forebygging, HMS, IA, nærvær og sykefravær, kompetanseplanlegging og 
rekruttering, arbeidsgiverrollen og personalledelse, personalsaker, håndtering av 
personkonflikter og trakassering samt omstilling. 
 
 
Sykehusapotek Nord tilbyr foretakets ledere plass på relevante regionale og nasjonale 
helselederprogrammer som master i helseledelse og nasjonalt topplederprogram. 
Sykehusapotek Nord kan også tilby plass på andre lederutviklingsprogrammer. 
Sykehusapotek Nord har jevnlige ledersamling der fokus blant annet er på ledelse. 
Forrige samling var i juni 2018. Et eget lederutviklingsprogram for ledere i 
Sykehusapotek Nord er for tiden under utarbeidelse. Oppstart er planlagt til januar 
2019. Ved behov og ønske gis det tilbud om coaching og personlig oppfølging for ledere. 
Det har de siste årene vært fokus på å utvikle foretakets ledergrupper, det har vært 
gjennomført egne opplegg for dette. 
 
UNN arbeider langsiktig med leder- og ledelsesutvikling i tråd med foretakets 
strategiske utviklingsplan. Herunder også sett opp mot Helse Nords overordnede 
strategi. I tillegg arbeides det med en ny modell som skal gjøres gjeldende fra sent 2019, 
for å imøtekomme målene i UNNs strategiske utviklingsplan. UNN arbeider også i 
regionalt rekrutteringsnettverk med å se på rekrutteringen og innfasingen av nye 
ledere.  
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Operativt har UNN ulike tilbud til ledere. Et eksempel er prosessorientert kurs for ledere 
som har jobbet i foretaket 2 år eller mer. Fokus er praktisk ledelse, ledelse gjennom 
kontinuerlig forbedring – innføringskurs for nye ledere (høsten 2018), 
rekrutteringskurs for ledere samt kurs i arbeidsgiverstøtte.  
 
Administrativt tilbyr UNN kurs i administrative systemer for ledere med blant annet 
opplæring og veiledning i bruk av kompetansemodulen. 
 
 

4 Innfri økonomiske mål i perioden  
 

4.1 Investeringsrammer, bygg og eiendomsforvaltning  
 
Delta i prosjekt integrasjon av nasjonalt system for forvaltning, drift og 
vedlikehold (FDV) av medisinsk teknisk utstyr (MTU) og behandlingshjelpemidler 
(BHM) med innkjøpssystemet ClockWork. Status for arbeidet skal inngå i 
tertialrapport to.  
 
Status integrasjon Medusa-ClockWork 
Prosessbeskrivelse ble utarbeidet vinteren 2018 og ble presentert for leverandørene i 
mai 2018. Denne var utgangspunkt for leverandørenes skisse til integrasjonsløsning 
som arbeidsgruppen gikk gjennom sammen med leverandørene den 28. juni, og et tilbud 
i henhold til denne gjennomgangen ble levert 27. august 2018. 
 
Neste steg er nå et todagers arbeidsmøte i Tromsø med leverandørene 16-17. november 
2018 hvor man går gjennom alle prosessene og ser på teknisk løsning. Superbrukere på 
ClockWork og Medusa deltar i tillegg til representanter fra leverandørene. 
Gjennomgangen ledes av Helse Nord IKT. Etter denne gjennomgangen vil tilbudene bli 
korrigert og fremdriftsplan for utvikling fastsettes. 
 
Tentativ tidsplan: 
 

 24. sept. – 31. okt.                Teknisk gjennomgang 
 15. nov                                  Frist korrigert tilbud og fremdriftsplan utvikling 
 7. des.                                    Styringsgruppemøte - Beslutning om utvikling 
 Fra 1. jan 2019                      Utvikling 
 Ultimo 2019                          Implementering 

 

 
 

 
4.2 Anskaffelsesområdet  
 
Samordning 

o Innen 1.juli oversende anskaffelsesplan for 2019. 
o Innen 1.juli oversende oversikt over planlagte 

investeringsanskaffelser i 2018 
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o Innen 31.desember oversende fireårige handlingsplan, denne skal 
deretter rulleres kvartalsvis. 

 
Samtlige foretak rapporterer å ha meldt inn anskaffelsesbehov for 2019 enten til 
Sykehusinnkjøp HF direkte, eller til Helse Nord RHF med kopi til Sykehusinnkjøp. 
Sykehusinnkjøp HF skal dermed ha fått det som trengs for å kunne levere en helhetlig 
anskaffelsesplan for 2019 innen 1.12.2019. 
 
Foretakene har forskjellig tilnærming til hvordan investeringsanskaffelser håndteres. 
Universitetssykehuset Nord-Norge har rapport inn planer for 2019, 
Helgelandssykehuset rapporter inn etter at behovslisten er behandlet i egen 
ledergruppe, Nordlandssykehuset har ikke planer men melder behov fortløpende 
etterhvert som de oppstår (brekkasjeprinsippet) mens Finnmarkssykehuset jobber med 
å få på plass en metodikk for å kunne rapportere også for planlagte 
investeringsanskaffelser. 
 
Systembruk 

o Innen 1.juli oversende plan for full implementering av 
innkjøpssystem innen 31.desember 2019. Foretaksspesifikke krav 
for utgangen av 2018 følger nedenfor.  

 Planen må synliggjøre behov for ressurser for å sikre full 
utrulling og for å håndtere foretakets andel av felles 
forvaltning av system og innhold. 

o Tertialvis rapportere avtaledekning gjennom kjøp/avrop i 
Clockwork, andre fagsystem og utenom system. 

o Tertialvis rapportere på avtalelojalitet. 
 
Samtlige foretak har etablert planer for å sikre full implementering av innkjøpssystemet 
i eget foretak. Planene adresserer sentrale utfordringer og vil ligge som et grunnlag i 
oppfølgingen av foretakene innenfor dette området fram til systemet er fullt ut 
implementert i hele foretaksgruppen. 
 
Samtlige rapporterer om god kontroll på avtaledekning på det som går gjennom 
innkjøpssystemet, mens det som går direkte i agresso vil være en mye mer 
arbeidskrevende prosess, uten at det er indikasjoner på at det er store innkjøp uten at 
det foreligger en avtale i bunn. Det er også indikert et ønske om en regional definisjon til 
hva som skal ligge til grunn for å måle avtalelojalitet. 
 
Mål ved utgangen av 2018 for implementering av Clockwork, andel kjøp av varer 
og tjenester av definert scope gjennom Clockwork. 
 
Samtlige foretak rapporterer enten at målsetningen for systembruken allerede er nådd, 
eller at utviklingen er positiv i den grad at man vil kunne være i nærheten av 
målsetningen for 2018 ved utgangen av året. 
 
 
Samhandling internt 

o Bidra med fagkompetanse i alle relevante regionale og nasjonale 
anskaffelsesprosjekt. Bistanden skal sees i sammenheng med øvrige 
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aktiviteter i foretaket slik at en unngår samtidighet med andre 
strategiske prosjekt. 

o Innen 31.desember utarbeide plan for forvaltning av leveransene fra 
Sykehusinnkjøp 

 Planen må synliggjøre behov for ressurser samt grad av 
fellesregional forvaltning. 

 
Samtlige foretak rapporterer at det tilstrebes å levere ressurser i tråd med de 
forespørslene som kommer fra Helse Nord RHF. Med korte frister er det dog kun 
unntaksvis at samtlige foretak er representert i de foretaksovergripende 
(regionale/nasjonale) anskaffelsesprosesser som kjøres.  
 
 
Samhandling eksternt 

o Innen 1.juli revidere midlertidig samarbeidsavtale med 
Sykehusinnkjøp. 

o Innen 31.desember etablere permanent samarbeidsavtale med 
Sykehusinnkjøp. 

o Innen 1.juli etablere et strategisk samhandlingsarena med 
Sykehusinnkjøp. 

 
Det er kun HN IKT som har inngått en revidert samarbeidsavtale med Sykehusinnkjøp 
HF, men det er elementer i denne som må revideres på nytt. Nordlandssykehuset 
overførte ressurser nesten et år senere enn de øvrige foretakene og har således en 
samarbeidsavtale som i større grad adresser de manglene som er i de øvrige avtalene. 
Status for de øvrige foretakene er at de venter på initiativ fra Sykehusinnkjøp. 
 
Det er etablert en strategisk samhandlingsarena på regionalt nivå, strategisk 
innkjøpsforum, bestående av stort sett nivå to ledere fra foretakene i regionen samt 
divisjonsledelse i divisjon Nord. Konstituerende møte ble avholdt 19.9.18. 
 

5 Risikostyring og internkontroll  
 
Helseforetakene skal innen andre tertial systematisk gjennomgå og vurdere hele 
styringssystemet opp mot tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten 
for å sikre at det fungerer som forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av 
virksomheten.  
 
Alle helseforetakene i regionen har gjennomført ledelsens gjennomgang innen 2.tertial 
2018.  
 
«Minst en gang årlig systematisk gjennomgå og vurdere hele styringssystemet opp mot 
tilgjengelig statistikk og informasjon om virksomheten for å sikre at det fungerer som 
forutsatt og bidrar til kontinuerlig forbedring av virksomheten.» 
 
Foretakene i regionen har gjennomført en risikovurdering av de overordnede- og delmål 
fastsatt for 2018.  
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1. Oppfylle nasjonale og regionale krav til kvalitet- og sikkerhet i 

pasientbehandlingen  

 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter < 50 dager innen 2021. 
 Det skal ikke være fristbrudd. 
 Pakkeforløpene skal være gjennomført innen normert tid. 

2. Sikre god pasient- og brukermedvirkning  

3. Sikre gode arbeidsforhold samt tilstrekkelig og kvalifisert personell  

 Gjennomsnittlig sykefravær skal være < 7,5 % og korttids sykefravær skal 
være < 2 %. 

4. Innfri de økonomiske mål i perioden  

Sykehusapotek Nord og Helse Nord IKT har utover delmålene som omhandler 

sykefravær og økonomi, utledet delmål tilpasset deres virksomhet.  

Det vises til egen styresak som vil legges frem for styret i Helse Nord i styremøtet i 
desember 2018, «Ledelsens gjennomgang i Helse Nord 2018» Her vil status risikostyring i 
regionen presenteres.  
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