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Helhet 
Helse Nords helhetlige styringsprosess. Vi planlegger og styrer helhetlig og langsiktig. 
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Om tertialrapporten 
Tertialrapportene for 2021 er en del av tertial- og årlig melding for 2021. Den tertialvise 
rapporteringen for områdene økonomi, aktivitet og personell kommuniseres i all hovedsak til styret i 
Helse Nord RHF i virksomhetsrapport nr. 4-2021 og virksomhetsrapport nr. 8-2021. 
 
Rapporten har som mål å informere styret i Helse Nord RHF om de styringsparametere som skal 
rapporteres til eier pr. 2. tertial 2021.  
 
Helseforetakene i Helse Nord er bedt om å rapportere konkret og konsist, og rapportene skal 
inneholde informasjon om status med beskrivelse av gjennomførte tiltak.  
 
Datakilde og tidsperiode til hver tabell eller figur er oppgitt i forklaringsteksten under hver 
tabell/figur. 

 
Tallene og figurene presentert i tertialrapporten er basert på ulike datakilder. Nasjonale 
kvalitetsindikatorer er fra www.helsenorge.no, hvor data oppdateres et tertial senere. Derfor vises 
kvalitetssikrete og endelige data fra 1. tertial 2021 og fra 3. tertial 2020 (årstall fra 2020). 
 
Når det gjelder pakkeforløp kreft, ventelistedata og aktivitetsdata det finnes det flere indikatorer 
som rapporteres for 2. tertial 2021, særlig basert på data fra Norsk Pasientregister (NPR) og 
Helsedirektoratets sentrale dashbord. Disse oppdateres månedlig. Datakildene inneholder ferske, 
men foreløpige data fra de siste tre måneder, hvor det kan forventes mindre endringer/justeringer. 
Rapportering og korreksjon fra sykehusene kan påvirke disse tallene.  
 
 
Nummereringen i rapporten viser til kapittel og kravnummer i oppdragsdokumentet. 
 
Deler av rapporten i liggende format. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.helsenorge.no/


 
 

Sammenstilling av indikatorer 
Tabell 1 og Tabell 2 viser sist oppdaterte og publiserte tall fra www.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 
 

Tabell 1 Sammenstilling av somatiske indikatorer regionalt og nasjonalt, oppdaterte tall fra 1. tertial 2021 for Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig 

publisering. 

 

http://www.helsenorge.no/
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Fargekoder: grønt = beste måloppnåelse i regionen/landet; rødt = laveste måloppnåelse i regionen/landet (uavhengig av om målet er nådd eller ikke, slik at rødt ikke indikerer at 
målet ikke er nådd). (Dersom det er bare ett HF som har måltall, da ser vi alltid grønt, uansett måloppnåelse – gjelder særlig pakkeforløp kreft for kreftformer hvor utredning/behandling er sentralisert). 

Positivitet; L=lav verdi er best, H=høy verdi er best 
 
Tabell 2 Sammenstilling av somatiske indikatorer 1. tertial 2021 for Helse Nord og resten av landet. Kilde: Helsedirektoratet, databasevennlig publisering. 
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Krav i oppdragsdokument 2021 
 

Pasientens helsetjeneste - felles for alle tjenesteområder  
 

Krav 
nr i 
OD 

Krav tekst Gjelder 
foretak 

Rapporterings-
frekvens 
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Overholde en større andel av pasientavtalene sammenliknet 
med 2019 (passert planlagt tid). Overholde minst 95 pst. av 
avtalene innen utgangen av 2021.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Virksomhetsrapport, 
tertialrapport og 
Årlig melding 
 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Det vurderes som lite sannsynlig at foretakene vil nå målet om overholdelse av 95 % av avtalene 
innen utgangen av 2021, selv om det beskrives tiltak for å redusere tilfeller av passert planlagt tid. 
Avstanden til kravet er relativt stor for samtlige foretak, og vi ser en forverring for august 2021. 
Etterslep og ferieavvikling rapporteres som årsak til lav måloppnåelse. 

 
Figur 1: Andel passert planlagt tid pr mnd. (Kilde: HNLIS) 
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Øke andelen planlagte episoder med tildelt time de neste 6 
måneder i 2021, sammenliknet med andre halvår 2020, målt 
ved indikatoren planleggingshorisont 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 
 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Samlet andel planlagte episoder med tildelt time de neste 6 måneder er relativt stabil og uendret 
sammenliknet med andre halvår 2020. Innen fagområde psykisk helse og rus er 
månedsvariasjonen for andel planlagte episoder hittil i år mellom 80-87% (mot 82-86% i 2. halvår 
2020), mens fagområde somatikk varierer mellom 24-29% (mot 22-28% i 2. halvår 2020). Samlet 
for alle fagområder i Helse Nord var andelen planlagte kontakter for alle fagområder pr 1. sept 
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2021 49%, mot 47% pr 1. sept 2020. Helse Nord vurderer at det samlet sett er små endringer i 
utviklingen av indikatoren. 
 

 
Figur 2: Planlagte kontakter 6 måneder frem i tid (Kilde: HNLIS) 
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Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres 
over video og telefon skal være over 15 pst. og økes 
sammenliknet med 2020. Finnmarkssykehuset skal 
koordinere arbeidet.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og Årlig 
melding 
 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Andelen polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon er samlet for Helse 
Nord under kravet på 15%, men det er variasjoner mellom fagområder og mellom foretak. 
Andelen er redusert sammenlignet med 1. tertial, og det vil være krevende å nå målkravet for 
2021. Status for arbeidet som koordineres av Finnmarkssykehuset vil rapporteres i Årlig melding. 

 

 
Figur 3: Andel telefon- og videokonsultasjoner fordelt på somatikk og psykisk helse og rus (Kilde: HNLIS) 

 

 
Figur 4: Andel telefon- og videokonsultasjoner pr foretak (Kilde: HNLIS) 
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Det skal være høyere vekst i aktivitet innen psykisk helsevern 
og TSB enn for somatikk. Når det gjelder mål for 
kostnadsvekst, legges til grunn et særlig mål for å ta hensyn 
til pandemisituasjonen. Den prosentvise veksten i kostnader 
innen psykisk helsevern og TSB skal være høyere enn 4,5 pst. 
Distriktspsykiatriske sentre og psykisk helsevern for barn og 
unge skal prioriteres innen psykisk helsevern. 
Gjennomsnittlig ventetid skal være lavere enn 40 dager for 
psykisk helsevern voksne, lavere enn 35 dager for psykisk 
helsevern barn og unge og lavere enn 30 dager for TSB.   

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 
 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Det er svak måloppnåelse på gylne regel, både på regionnivå og per helseforetak. Viser for øvrig til 
månedlig virksomhetsrapport. 

 

7 
 

Vurdere behov for økte ressurser for å sikre faglig kvalitet, 
kompetanse, likeverdige tjenestetilbud og samhandling i 
habiliteringstjenestene, i samsvar med Helsedirektoratets 
veileder. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 
 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Helseforetakenes vurderinger tilsier at det er behov for å øke ressurser, i form av personell og 
tverrfaglig- og spesialisert kompetanse, i habiliteringstjenestene. Det formidles et gjennomgående 
behov for å styrke fagfeltets legedekning. Finnmarkssykehuset sluttfører sine vurderinger innen 
utløpet av året. 
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Implementere behandlingslinje for ervervet hjerneskade. 
 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Det er utarbeidet en regional behandlingslinje, men implementeringen er ikke gjennomført.  
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Opprette et prosjekt som skal utrede muligheten for nasjonal 
døgnkontinuerlig tolketjeneste. Tilbudet må dekke både 
nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Tilbudet må ses i 
sammenheng med samisk tolketjeneste på Sámi klinihkka 
ved for eksempel hjelp av teknologi. Tilbudet skal dekke 
ordinær tolketjeneste, men også være tilgjengelig for AMK-
sentraler. 

FIN 2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Arbeidet er etablert som et treårig prosjekt i Sámi klinihkka i samarbeid med Helse Nord RHF.  
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Sikre god pasient- og brukermedvirkning 
14 

 
Kartlegge og evaluere tilbudet med erfaringskonsulenter på 
sykehusene. Arbeidet bør gjøres i samarbeide med 
Brukerutvalg og Ungdomsråd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Det ser ikke ut som om foretaksgruppen klarer etterleve kravet i tilstrekkelig grad. Oppgitte 
årsaker er ressursprioriteringer til pandemien (UNN) og ingen ansettelser som 
erfaringskonsulenter (HSYK). NLSH har påbegynt kartleggingen og inkluderer brukerutvalg og 
ungdomsråd i dette. FIN har bedt SANKS om å se på dette oppdraget. 
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Utvikle diagnoseuavhengig kurs ved Lærings- og 
mestringssentrene, tilpasset ungdom som lever med varige 
og sammensatte helseproblemer. Ungdomsrådene skal 
involveres i utformingen av kursene. Nordlandssykehuset 
skal koordinere arbeidet.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Alle HF har påbegynt arbeidet. Helgelandssykehuset har ennå ikke opprettet ungdomsråd, her blir 
brukerutvalget involvert.  
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Sikre brukerrepresentasjon fra spesialisthelsetjenesten i 
planlegging og etablering av helsefellesskapene. 
 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
I Nordlandssykehuset og UNN har brukerrepresentanter vært med i planlegging og etablering av 
helsefellesskapene. I Finnmarkssykehuset og Hegelandssykehuset er brukerrepresentanter med i 
planlegging og de vil delta i etableringen som skjer primo 2022. 
 
Kravet er oppfylt, men etableringen har gått senere enn ønsket.  
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Tilsette en Samvalgs- koordinator i 100 prosent stilling, 
tidsavgrenset perioden 2021 til og med 2023. 
Nærmere spesifikasjon knyttet til kravet vil komme i eget 
brev. 

FIN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Nærmere spesifikasjon ble sendt ut i juni, og rekrutteringsprosess er i gang i alle tre 
helseforetakene. 
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Somatikk 
20 

 
Andel pakkeforløp gjennomført innenfor standard forløpstid 
for hver av de 26 kreftformene skal være minst 70 pst. 
Variasjonen mellom helseforetakene skal reduseres. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Helse Nord RHF ser med bekymring på at måloppnåelsen er lav og med stor variasjon. Andel 
pakkeforløp gjennomført innen standard forløpstid for de 26 kreftformene er samlet for Helse 
Nord på 61 prosent i 2. tertial 2021. Måloppnåelse for Nordlandssykehuset og UNN er på 63 
prosent, Finnmarkssykehuset 62 prosent og Helgelandssykehuset 47 prosent. 
 
Størst utfordring samlet for alle foretakene er det for prostatakreft og tykk-/endetarmskreft. I 
tillegg er måloppnåelsen lav for brystkreft ved UNN. 
 
Størst avvik er det i forløpstider for oppstart av kirurgisk behandling. Det er identifisert 
utfordringer knyttet til operasjonskapasitet og det er igangsatt arbeid i foretakene med bedre 
planlegging med mål om bedret kapasitetsutnyttelse. 
 
For prostatakreft er utredningstiden lang. Ved Helgelandssykehuset er det fra uke 38 mulighet for 
utredning med fusjonsbiopsi, noe som vil kunne bedre forløpstiden. 
 
Både i Helse Nord RHF og i helseforetakene er det stor oppmerksomhet på å bedre resultatene. 
Flere tiltak er iverksatt, og resultatene gjennomgås månedlig i fagsjefmøtene. 
  
Helse Nord RHF planlegger å kontakte Helse Sør-Øst RHF og Helse Vest RHF, som har forløpstider 
på henholdsvis 72 og 76 prosent, for å dra lærdom av deres erfaringer. 
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Sørge for at det er mer tilrettelagte tilbud om lindrende 
behandling og omsorg i spesialisthelsetjenesten for de aller 
sykeste barna og deres familier, og tilstrekkelig kompetanse 
gjennom barnepalliative team. UNN skal koordinere 
arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Kravet må ses i sammenheng med fjorårets krav om å etablere regionalt barnepalliativt team ved 
UNN; med ansvar for å veilede de lokale barneavdelingene og for helseregionenes kompetanse, 
tilbud og kvalitet innen barnepalliasjon. Etablering av regionalt barnepalliativt team er forsinket, 
men den regionale prosjektgruppen skal levere rapport 1. oktober og teamet forventes etablert i 
2021. Barneavdelingen ved Nordlandssykehuset er kommet i gang med å planlegge mer 
tilrettelagte tiltak som videokonsultasjoner og palliative forløp i samarbeid med kommunene. 
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Sørge for at kvinner som skal gjennomføre et planlagt 
svangerskapsavbrudd, får tilbud om å gjennomføre dette på 
sykehuset dersom kvinnen selv ønsker det, samt sørge for at 
alle kvinner som blir behandlet på sykehus ved spontanabort, 
får tilbud om oppfølging fra helsepersonell. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Helse Nord RHF vurderer at helseforetakene har etablerte tilbud som langt på vei oppfyller kravet. 
Behov for oppfølging blir kartlagt og avtalt gjennom samtale med kvinnene. UNN og 
Nordlandssykehuset har i tillegg avtale med Amathea for oppfølging og samtaler for de som ønsker 
det. Helgelandssykehuset har rutiner for oppfølging ved gjentatte spontanaborter, men mangler 
rutiner for at alle kvinner som spontanaborterer følges opp av helsepersonell i sykehuset. 
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Bidra i arbeidet med å etablere en Kontaktfamilieordning for 
gravide som skal føde et barn med diagnose påvist i 
svangerskapet, og for gravide med foster hvor det er påvist 
en diagnose og hvor kvinnen er usikker på om hun vil søke 
om å avbryte svangerskapet. Tilbudet skal etableres i 
tjenesten i samarbeid med aktuelle pasientorganisasjoner. 
Helse Nord RHF vil lede arbeidet. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Det er etablert et interregionalt samarbeid om etablering av Kontaktfamilieordning. 
Arbeidsgruppen har så langt avviklet to dialogmøter med representanter fra paraply-
organisasjonene FFO og SAFO, hvor målet har vært å få innspill til hvordan 
kontaktfamilieordningen kan organiseres i samarbeid med pasientorganisasjonene. Helse Nord 
RHF er kjent med at nevnte paraplyorganisasjoner har henvendt seg til Helse- og omsorgs-
departementet (HOD), der de redegjør for sitt syn på opprettelse av Kontaktfamilieordningen.  
 
Videre arbeid avventes til svar fra HOD foreligger. 
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Følge opp Stortingets vedtak om bioteknologiloven:  

• Forberede innføring av tilbud om tidlig ultralyd og 
NIPT til gravide over 35 år og andre med indikasjon 
for fosterdiagnostikk slik at dette kan gis fra høsten 
2021. Behovet for kompetansehevende tiltak, mer 
personell, tilstrekkelig analysekapasitet og 
investeringer i utstyr må blant annet vurderes. 
Helsedirektoratet skal involveres i vurderingene 
vedrørende kompetansehevende tiltak.  

• Starte opp med kompetansehevende tiltak for 
jordmødre, leger og annet personell, og sørge for 
kapasitet på sykehusene slik at tilbud om tidlig 
ultralyd til alle gravide kan innføres i 2022. UNN skal 
lede arbeidet, herunder vurdere hvordan 
avtalespesialister kan få nødvendig 
tilleggskompetanse i tidlig ultralyd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
En regional arbeidsgruppe har utarbeidet forslag til hvordan innføring og organisering av tilbud om 
tidlig ultralyd og NIPT til gravide kan tilbys i Helse Nord. Forslaget ble lagt fram for fagsjefmøtet i 
februar 2021. I ettertid har Helsedirektoratet hatt flere leveranser som gir veiledning rundt 
organisering og implementering av tilbudet.      
Ultralydmaskiner er under anskaffelse. 
  
UNN har fått et regionalt ansvar for kompetansehevende tiltak i region. Ultralydjordmødre i region 
har i stor grad deltatt på etterutdanningskurs ved NTNU og har kompetansen på plass. 
Helseforetakene melder imidlertid om usikkerhet rundt kompetansekrav for leger, og at dette har 
medført at opplæringen for leger er forsinket.  
     
Helseforetakene har innfridd kravet i varierende grad. UNN vil kunne tilby tidlig ultralyd til gravide 
fra 35 års alder og NIPT fra 1.11.2021 og tidlig ultralyd til alle gravide fra 2022. De andre 
helseforetakene har ikke fastsatt dato for oppstart av tilbudet i 2021. Saken vil bli fulgt opp i 
fagsjefmøtene. 
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Oppfylle de definerte «sterke anbefalinger» som 
fremkommer av Nasjonal traumeplan. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Det er variasjon mellom helseforetakene i hvor stor grad de definerte “sterke anbefalingene” er 
oppfylt. Graden av oppfyllelse påvirkes av tilgjengelig kvalifisert personell til stillinger i 
traumeorganisasjonen, gjennomført kompetanseheving og hvor godt dette er dokumentert. Dette 
er områder alle helseforetakene har mulighet til å forbedre innen utgangen av året eller tidlig 
2022.  
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Tilsette tarmscreeningskoordinator i 20 prosent stilling, 
tidsavgrenset til perioden 2021 til og med 2023. 
Nærmere spesifikasjon knyttet til kravet vil komme i eget 
brev. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Helse Nord RHF har utarbeidet en fordelingsnøkkel for midler til tilsetting av 
tarmscreeningskoordinator, og øvrige nøkkelfunksjoner, for å understøtte implementering av 
tarmscreeningsprogrammet. Helseforetakene har fått informasjon om dette og er i prosess med 
ansettelse og kartlegging av behov. Innføringen av screeningsprogrammet er utsatt til mars 2023 i 
Helse Nord, og regionen ligger an til å være klare til oppstart innen den tid.    
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I samarbeid med regional traumekoordinator - arrangere 
kurs i hemostatisk nødkirurgi for traumeteam i eget 
helseforetak og Finnmarkssykehuset.  

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Kravet anses som oppfylt. Det er arrangert to kurs hittil i år. 
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I samarbeid med regional traumekoordinator - arrangere 
kurs i hemostatisk nødkirurgi for traumeteam i eget 
helseforetak og Helgelandssykehuset.  

NLSH 2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Kravet anses som oppfylt. Det er arrangert to kurs og ytterligere to er planlagt. 
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Bidra med veiledning og kompetanse for å sikre 
sosialpediatriske tjenester til Statens barnehus i Mosjøen.  

NLSH 2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Det er utfordringer knyttet personalressurser for å sikre disse undersøkelsene. Vi har pågående 
dialog med NLSH og Statens Barnehus om dette. 

 
Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) 

30 
 

Andel pakkeforløp gjennomført innen forløpstid for 
utredning i psykisk helsevern barn og unge og psykisk 
helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Tekniske vansker har forsinket levering av forløpsmelding til NPR. Dette er nå i orden og kravet kan 
rapporteres korrekt på fra neste tertial. 
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31 
 

Andel pakkeforløp som har gjennomført evaluering av 
behandling i poliklinikk for psykisk helsevern barn og unge, 
psykisk helsevern voksne og TSB skal være minst 80 pst. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Tekniske vansker har forsinket levering av forløpsmelding til NPR. Dette er nå i orden og kravet kan 
rapporteres korrekt på fra neste tertial. 
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Andel av pasienter i pakkeforløp som sammen med 
behandler har utarbeidet en behandlingsplan skal være 
minst 80 pst. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Tekniske vansker har forsinket levering av forløpsmelding til NPR. Dette er nå i orden og kravet kan 
rapporteres korrekt på fra neste tertial. 
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Minst 60 prosent av epikrisene er sendt innen 1 dag etter 
utskrivning fra psykisk helsevern og TSB. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Måloppnåelsen på kravet er svak og kun Nordlandssykehuset oppfyller kravet.  
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Antall pasienter med tvangsmiddelvedtak i psykisk helsevern 
(døgnbehandling) skal reduseres i 2021.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Universitetssykehuset Nord-Norge har en reduksjon på 20 personer og når målet. 
Nordlandssykehuset har ikke levert data grunnet overgang til Dips Arena. 
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Delta i regionalt kompetansenettverk for forebygging av 
selvmord. Nettverket skal også bestå av samiske fagfolk 
innenfor feltet for å ivareta den samiske befolkningens 
behov. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Nettverket er under etablering og blir etablert i løpet av 2021. 
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Etablere områdefunksjoner innen psykisk helsevern og TSB 
for innsatte. Dette skal sikre faste stedlige tjenester til faste 
tider innenfor begge fagområder i alle fengsler, jf. plan som 
er utarbeidet i samarbeid med Kriminalomsorgsdirektoratet.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Det er et pågående arbeid for å styrke tilbudet, og arbeidet fullføres i løpet av året. 
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Delta i det regionale fagnettverket for innsatspersonell, jf. 
Meld. St. 15 (2019 – 2020) Også vi når det blir krevet - 
Veteraner i vår tid. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
RVTS Nord koordinerer det regionale nettverket for innsatspersonell i Helse Nord. Første møte 
avholdes innen utgangen av året. 
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I tråd med Opptrappingsplan mot vold og overgrep, sørge for 
at klinisk kompetanse på behandling av seksuelle 
atferdsproblemer blant barn og unge etableres i 
helseforetaket. Oppgaven gjøres i samarbeid med nasjonalt 
klinisk nettverk for behandling av barn og unge med skadelig 
seksuell adferd.  

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Det er tildelt midler til helseforetakene og kompetansehevingstiltak er i gang. 
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I 2021 etablere et regionalt behandlingstilbud til personer 
som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn, etter 
modell utarbeidet av Helsedirektoratet. Behandlingstilbudet 
utarbeides i samarbeid med Helsedirektoratet, SIFER, SANKS 
og de øvrige regionale helseforetakene. Tilbudet skal 
tilpasses behovene i den samiske befolkningen.  

UNN 2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Tilbudet er etablert i Helse Nord. 

 
Samhandling med leverandører av private helsetjenester  
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Rapportere på innhold og samhandling med inngåtte 
samarbeidsavtaler med avtalespesialister. Rapporteringen 
skal inneholde:  

• Antall samarbeidsavtaler.  

• Hvilket konkret samarbeid foretaket har om f.eks. 
ventetider/fristbrudd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
 Oversikt over avtalehjemler pr. foretak og inngåtte samarbeidsavtaler 

 Antall avtalespes Inngåtte avtaler                       Andel  
Finnmarkssykehuset 7 5 71 % 

UNN 41 39 95 % 
Nordlandssykehuset 29 2 7 % 

Helgelandssykehuset 6 5 83 % 
Totalt 83 52 62,5 % 

 
UNN har inngått avtale med 39 avtalespesialister som er lokalisert på 6 ulike steder. 26 i Tromsø, 4 
i Harstad, 4 i Narvik, 3 på Finnsnes, 1 på Bardufoss og 1 på Skjervøy/Storslett. 
Avtalene dekker 8 fagområder. Gynekologi 3 avtaler, indremedisin 5 avtaler, urologi 1 avtale, 
øyelege 7 avtaler, øre-, nese-, hals 3 avtaler, revmatolog 1 avtale, psykiater 5 avtaler og psykolog 
15 avtaler. Samarbeide knytter seg reduksjon av ventelister og til definerte pasientgrupper som 
kan utredes, behandles, eller kontrolleres poliklinisk i avtalespesialistens praksis. UNN vurderer 
avtalespesialistene som viktig i det å mestre etterslepet etter pandemien. Det planlegges for et 
tettere samarbeid med avtalespesialistene og ventetider og fristbrudd, men utfordringen er at 
timebøkene til avtalespesialistene også er fulle. 
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Nordlandssykehuset har 29 avtalespesialister i sitt nedslagsfelt. Helseforetaket rapporterer å ha 
inngått en avtale innen somatikk og en i psykisk helsevern. Avtaleforslag er sendt ut til en 
avtalespesialist innen somatikk og en innen psykisk helsevern og helseforetaket venter på svar.  
 
Helgelandssykehuset rapporterer å ha inngått 5 samarbeidsavtaler med hovedvekt på å utnytte 
den totale kapasiteten og redusere ventetidene til pasientene. Det er foreløpig ikke gjennomført 
oppfølgingsmøter med noen av avtalespesialistene. 
 
Finnmarkssykehuset har inngått samarbeidsavtale med 5 av 7 avtalespesialister. en er vakant i 
tillegg til at en ikke har godtatt det utsendte avtaleforslaget. Helseforetaket rapporter at det er lite 
samarbeid rundt ventetider/fristbrudd med avtalespesialistene, ettersom deres utfordringer i 
størst grad er på andre fagområder enn avtalespesialistene jobber i.  
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Rapportere på innhold og samhandling med private 
leverandører av helsetjenester. Rapporteringen skal 
inneholde hvilket konkret samarbeid foretaket har om f.eks. 
ventetider/fristbrudd. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
UNN har inngått avtale med to private sykehus i Tromsø for å øke dagkirurgisk kapasitet slik at de 
kan operere det etterslepet av inngrep som har oppstått i forbindelse med utbruddet av covid-19. 
Dette inkluderer fagområder innen plastikkirurgi, ortopedi, nevrokirurgi og øre-nese-hals. Avtalen 
inkluderer leie av anestesi og operasjonsressurser, mens UNN bidrar med kirurg. 
Ingen av de øvrige helseforetakene rapporterer om samhandling med private leverandører. 

 
Helse Nord RHF har et stort og bredt utvalg av avtaler med private tjenesteleverandører for å 
ivareta vårt «sørge-for»-ansvar. Alle anskaffelsene er gjort i tett dialog med våre helseforetak og vi 
har i tertial-2 inngått en rekke tilleggsavtaler for å adressere utfordrende ventetider og fristbrudd. 
Utnyttelsen av avtalene fra HF-ene sin side er imidlertid en utfordring. Ved utgangen av juli var vel 
80% av rammene inklusive tilleggskjøp ubenyttet.  

 
Helse Nord RHF ser med bekymring at så mye ledig kapasitet er tilgjengelig samtidig som 
ventelister og fristbrudd er svært høye sammenlignet med andre regioner. Helseforetakene er på 
ledernivå gjort oppmerksom på situasjonen og bedt om å iverksette tiltak for å utnytte den ledige 
kapasiteten hos de private leverandørene. 
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Kvalitet i pasientbehandlingen 
43 

 
Vurdere om tiltak som er satt i verk for å bedre 
meldekulturen og evnen til å lære av uønskede hendelser har 
hatt forventet effekt, samt redegjøre for videre plan for 
tiltaksarbeidet. Arbeidet må sees i sammenheng med 
oppfølging av Riksrevisjonens undersøkelse i 2018 av 
styrenes oppfølging av kvalitet og pasientsikkerhet i 
spesialisthelsetjenesten, samt foretaksmøtets krav i 2020 om 
å rapportere på etterlevelse av forskrift om ledelse og 
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.    

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Det vurderes fortsatt å være et forbedringspotensial knyttet til å spre kunnskap og læring internt i 
klinikkene og i foretakene, men samtlige foretak rapporter å ha satt meldekultur på dagsorden. 
Det er iverksatt flere tiltak for å styrke meldekulturen og for å lære av uønskede hendelser. Alle 
foretak i Helse Nord bidrar aktivt i arbeidet med utlysning av konkurranse for anskaffelse av 
kvalitetssystem, hvor det det bl.a. stilles krav om bedre systemstøtte for melding og 
saksbehandling og mulighet for læring av uønskede hendelser og avvik.  
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Samarbeide om å etablere felles regional standard for 
oppfølging og implementering av høykostlegemidler. UNN 
HF skal lede arbeidet.  

SANO, 
FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Arbeidet med å etablere felles regional standard for oppfølging og implementering av 
høykostlegemidler er planlagt ferdigstilt innen utgangen av året. UNN leder arbeidet i henhold til 
oppdrag og regional legemiddelkomite er styringsgruppe. Helse Nord RHF vurderer 
fremdriftsplanen som realistisk og forventer at arbeidet ferdigstilles som planlagt.  
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Rapportere status på §3-3a varsler, gitt til foretakets styre. SANO, 
FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Foretakenes rapporter bekrefter at egne styrer blir orientert om status på §3-3a-varsler sendt til 

Helsetilsynet. Foretakene har oversendt orienteringer, gitt til eget styre, til Helse Nord RHF. 
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30 pst. reduksjon i samlet forbruk av bredspektret antibiotika 
i 2021 sammenliknet med 2012. 2021 er siste året for 
Handlingsplan mot antibiotikaresistens i helsetjenesten og 
målepunkt for planperioden. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 
 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Kvalitetsindikatoren er sist oppdatert med data fra 1. tertial 2021, og viser at Helse Nord har hatt 
en nedgang på 27,5 prosent, fra 17,1 definerte døgndoser (DDD)/100 liggedøgn (ld) til 12,4 
DDD/100 ld. Helse Nord ligger lavest i landet. 
 
Helseforetakene hadde ulikt utgangspunkt i 2012, og det er variasjon i hvor stor reduksjonen er 
ved utgangen av 1. tertial 2021. Størst reduksjon har Finnmarkssykehuset med 46 prosent. UNN 
har lavere reduksjon med 17,9 prosent, men hadde lav inngangsverdi i 2012, og er fortsatt blant 
helseforetak i landet med lavest forbruk. Nordlandssykehuset hadde høyt forbruk i 2012, men har 
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redusert forbruket med 35,6 prosent. Helgelandssykehuset har en reduksjon på 16,6 prosent. 
Helgelandssykehuset hadde en økning mot slutten av 2020 pga. økt innkjøp av antibiotika som 
følge av leverandørskifte. 
 
Forbruket måles ut fra innkjøpte døgndoser, og ikke reelt forbruk. Økt innkjøp av antibiotika pga. 
beredskap og færre liggedøgn som følge av pandemien kan ha påvirket resultatet i 2020 og 2021, 
ikke bare for Helgelandssykehuset, men også de øvrige.   
 
Helse Nord RHFs vurdering er at helseforetakene jobber godt med tiltak for å redusere forbruket 
av bredspektret antibiotika. Opplæring, antibiotikavisitter, funksjonelle A-team og rutiner for 
revurdering av antibiotika etter 48-72 timer er sentrale tiltak som er etablert, og disse må 
videreføres for å opprettholde lavt forbruk. 

 
Kvalitetsutvikling  

51 
 

Gjennomføre ledelsens gjennomgang i henhold til forskrift 
om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og 
omsorgssektoren, innen 31. august. Rapporten skal være en 
del av tertialrapport 2. Status på eksterne tilsyn og revisjoner 
skal vedlegges.  

Alle 2. tertial 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Foretakene har gjennomført og styrebehandlet ledelsens gjennomgang for 2020 innen fristen. 
Status for eksterne revisjoner og tilsyn foreligger i ledelsens gjennomgang. Helse Nord RHF 
vurderer måloppnåelsen som god og i henhold med forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i 
helse- og omsorgssektoren. 

 
Samhandling med primærhelsetjenesten 

63 Etablere helsefellesskapene sammen med kommunene i tråd 
med rammeavtale mellom Regjeringen og KS. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
UNN etablerte helsefellesskapet med partnerskapsmøte i april. Nordlandssykehuset etablerte 
helsefellesskapet med partnerskapsmøte i september.  
Helgelandssykehuset og Finnmarkssykehuset er i gang med planleggingen og vil etablere 
helsefellesskapene primo 2022. 
 
Kommunale sekretariatsressurser er ikke etablert. I Troms og Ofoten helsefellesskap er stillingen 
lyst ut. 
 
Arbeidet med planlegging og etablering har skjedd i tråd med rammeavtalen mellom KS og 
Regjeringen.  
 
Etableringen har tatt for lang tid. Hovedårsakene til forsinkelsen er nødvendigheten av å 
gjennomføre prosesser som sikrer kommunal forankring og pandemien. Etablering av kommunale 
sekretariatsressurser er avgjørende for å sikre en likeverdig situasjon i utvikling og drift av 
helsefellesskapene.  Hovedutfordringen med at etableringen har tatt så lang tid er manglende 
evne til sammen å planlegge helsetjenestetilbudet til de fire pasientgruppene. 
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64 Drive felles planlegging sammen med kommunene av 
tilbudet til de fire prioriterte pasientgruppene, (jf Nasjonal 
helse- og sykehusplan 2020 – 2023) barn og unge, personer 
med alvorlige psykiske lidelser og rusavhengighet, skrøpelige 
eldre og personer med flere kroniske lidelser. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

2. tertial og Årlig 
melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Helseforetakene har i begrenset grad iverksatt oppdraget om å styrke tilbudet til de fire prioriterte 
pasientgruppene gjennom felles planlegging og aktive samhandlingstiltak i samarbeid med 
kommunene. UNN er kommet lengst i arbeidet gjennom satsingen på pasientsentrerte 
helsetjenesteteam, PSHT. Årsakene er delvis pandemien, og at arbeidet med å etablere 
helsefellesskapene har tatt lenger tid enn forutsatt. Siden halvparten av planperioden for NHSP nå 
snart er tilbakelagt, vil det derfor være nødvendig med intensivert innsats på dette feltet i den 
resterende del av planperioden. 
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Bemanning og kompetanse 
Tilstrekkelig kvalifisert personell 

68 Lage handlingsplan med målsetting å redusere ufrivillig 
deltid blant yrkesgrupper som har gjennomsnittlig 
stillingsprosent lavere enn 75 prosent, innen 1. juni 2021. 

Alle 2. tertial 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Finnmarkssykehuset og Nordlandssykehuset har kommet godt i gang med arbeidet og har laget 
handlingsplaner for å følge opp aktuelle yrkesgrupper. Helgelandssykehuset er i starten av 
arbeidet med å lage handlingsplan. UNN har ikke påbegynt arbeidet med handlingsplan grunnet 
Covid-19. Målet er vurdert til ikke å være innfridd. 

 
Utdanning av legespesialister 

73 Innen 1. juni 2021 utarbeide funksjonsbeskrivelse for rollen 
som utdanningsansvarlig overlege/lege (UAO) som sikrer 
ivaretakelse av kvalitet, koordinering og samarbeid om 
spesialistutdanning av leger. Innen utgangen av 2021 skal 
alle utdanningsløp i foretaket være dekket av en UOA. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Alle sykehusforetak har utarbeidet funksjonsbeskrivelse for rollen som utdanningsansvarlig 
overlege/lege (UAO) 
Nordlandssykehuset har oppnevnt UAO for alle fagområder, bortsett fra ett. Nordlandssykehuset 
har også etablert et nettverk bestående av alle UAO, ledet av faglig LIS-koordinator ved foretaket. 
 
De øvrige sykehusforetakene har pågående rekrutteringsprosesser og det vil kreve ekstra innsats 
framover mot årsskiftet for at alle foretak får oppnevnt UAO i alle fagområder innen 31.12.2021. 
Målet er vurdert til ikke å være innfridd per 2. tertial. 

 

74 Sikre at LIS-enes progresjon dokumenteres systematisk i 
Kompetansemodulen, og at data er oppdatert per 1.mars og 
1.september. 

FIN, 
UNN, 
NLSH, 
HSYK 

Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Foretakene orienterer om at de systematisk registrerer status knyttet til framdriften i 
utdanningsløpene for den enkelte LIS. Det er ikke innarbeidet at data skal være oppdatert 1. mars 
og 1. september ved alle foretak/klinikker. Målet er vurdert til ikke å være innfridd. 
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Økonomi – behov for kontinuerlig forbedring og omstilling 
Anskaffelsesområdet  

87 Med utgangspunkt i rutiner utviklet av prosjekt Innkjøp 
2023, samt egne ansvars- og interessematrise utarbeidet i 
2020, lage plan for samhandling mellom regionens fagmiljø, 
og mellom fagmiljøene og anskaffelsesorganisasjonen, med 
målsetting om vesentlig større grad av standardisering av 
utstyrs- og produktporteføljen. 

Alle Tertialrapporter 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
Foretakene jobber aktivt med dette, men særlig for sykehusforetakene som har hele spekteret av 
kategorier og således en mer kompleks interessentstruktur, er dette en betydelig oppgave. En del 
vil adresseres gjennom prosjekt innkjøp 2023, særlig i forhold til foretaksovergripende 
samhandling, men det gjenstår ennå en god del lokalt i forhold til kartleggingen av egne 
interessenter som var oppdrag i 2020. 
 
Gjennom etablering av en regional styringsmodell for innkjøp vil disse leveransene fremtvinge seg 
prosjekt for prosjekt, men det vil fremdeles ligge betydelig ansvar for å pådrive samordning og 
standardisering hos det enkelte foretak, noe som må følges opp i de kommende år. 

 

88 Aktivt følge opp implementering og realisering av 
gevinst/nytte knyttet til inngåtte avtaler.  

Alle Tertialrapporter 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse:  
HN IKT og SANO, som begge har et mer tydelig begrenset ansvarsområde (kategori IKT og kategori 
legemidler) synes å ha gode rutiner for avtaleoppfølging med fokus på gevinstrealisering. For 
sykehusforetakene står det mye på å ha tilgang til god styringsinformasjon. Dette er et av 
hovedleveransene til prosjekt innkjøp 2023 og gjennom styrkingen som er gjort i REFIL er 
forutsetningene for å profesjonalisere denne delen av avtaleoppfølgingen betraktelig bedret. Men 
dette fordrer også at de enkelte foretak i de videre legger til rette for at felles forvaltning kommer 
på plass. Også dette må følges opp kommende år. 

 

  



 

28 

Teknologi 
Informasjonssikkerhet 

109 Innen 1. juni 2021 styrebehandle status fra arbeidet med 
informasjonssikkerhet. Status skal som minimum inneholde: 

• status for fremdrift for handlingsplan for å lukke 
kjente svakheter utvikling i trusselbildet 

• resultater fra gjennomførte risikovurderinger, 
inntrengingstester, sikkerhetstester og 
sikkerhetsrevisjoner 

• oppsummering fra avviksrapportering 

• behov for endringer i styringssystem for 
informasjonssikkerhet 

Alle Tertialrapporter og 
Årlig melding 

RHF-ets vurdering av måloppnåelse: 
Alle helseforetak har styrebehandlet status for arbeidet med informasjonssikkerhet.   
  
I styresakene gir helseforetakene en overordnet beskrivelse av fremdrift for gjennomføring av 
lokal handlingsplan. Samtlige helseforetak trekker frem at kapasitet, kompetanse og ressurser er 
en utfordring.   
  
Helse Nord IKT har samarbeidet med sykehuspartner om en felles trusselvurdering for Helse Nord, 
og Helse Sør-Øst. Denne er i varierende grad innarbeidet i styresakene, noe som kan skyldes at 
trusselvurderingen ble for sent tilgjengelig, og mange av styresakene allerede var utformet.  
  
Sykehusforetakene og sykehusapotek Nord HF samarbeider om å gjennomføre en overordet 
risikovurdering som skal kartlegge egen risikoprofil. Det gjennomføres mange risikovurdereringer i 
helseforetakene og i HN IKT. HN IKT melder om at det på bakgrunn av identifisert utfordringsbilde 
er økende behov for å forbedre støtteverktøyene innen risikostyring.  
  
HelseCert gjennomførte en inntrengningstest i april 2021. Resultater fra testen viser en utvikling i 
positiv retning, men at det fortsatt er utfordringer og svakheter i grunnleggende tekniske 
sikkerhetstiltak som skal forebygge dataangrep.  
  
Alle helseforetakene omtaler antall registrerte avvik som lavt, og at det er rimelig å anta at det er 
underrapportering. Dette kan være fordi informasjonssikkerhetsavvik registreres i feil kategori, 
eller fordi hendelser ikke oppfattes som avvik.  
  
Gjennom samarbeid i regionalt fagråd for informasjonssikkerhet (FRIS), oppdateres og etableres 
det nye prosedyrer i regionalt styringssystem for informasjonssikkerhet. Det er utarbeidet plan for 
oppdatering, som vil justeres og oppdateres som følge av behovene for oppdatering. Det er 
mindre forsinkelser i oppsatt plan. Selv om det kontinuerlig vil være behov for flere oppdateringer, 
vil det aller viktigste arbeidet være å håndtere identifiserte avvik, og sikre etterlevelse av 
styringssystemet. 
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Andre områder: 
 
Svartider etter bildediagnostiske undersøkelser: 

Totalt sett har det vært en positiv utvikling i gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske 
undersøkelser. Gjennomsnittlig svartid for helse foretaksgruppen er 3 dager for 2021. Fortsatt 
noen utfordringer ved UNN som har en gjennomsnittlig svartid på 7 dager i august. Vi ser en 
positiv utvikling for NLSH i 2.tertial.  

 
Figur 5: Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske undersøkelser (Kilde: HNLIS) 

 
Vurdering av risiko for manglende måloppnåelse for kvalitet i pasientbehandlingen: 

Prioriterte områder med risiko for manglende måloppnåelse (Styresak 44-2020) blir 
regelmessig tatt opp i oppfølgingsmøtene med helseforetakene. Det er utviklet egen 
rapport i HNLIS for hoftebrudd operert innen 24t og 48t, som gir bedre forutsetninger 
for lokalt forbedringsarbeid. Foretakene har flere forbedringsinitiativer på flere av de 
aktuelle områdene. 
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