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Styresak 133–2021  Tertialrapport nr. 2-2021 
     Saksdokumentene var ettersendt. 
 
 
Formål 
Denne styresaken vil redegjøre for status pr. 2. tertial 2021 på nasjonale 
kvalitetsindikatorer, krav i oppdragsdokument 2021 og saker som styret i Helse Nord 
RHF har bedt om oppfølging på.   
 
Helse Nord RHF sine kjerneverdier, kvalitet, trygghet, respekt og lagspill, er fundamentet 
for at foretaksgruppen i Helse Nord skal levere tjenester i tråd med overordnede mål og 
føringer. Tertialrapport nr. 2-2021 viser status i arbeidet og skal sette oss i stand til å 
vurdere utviklingen mot gjeldende målkrav ved at helseforetakene redegjør for sine 
resultater og arbeidet som gjøres med å forbedre dem. Utarbeidelse av tertialrapporten 
er et lagspill på alle nivåer i foretaksgruppen, og bidrar til at vi lærer av hverandre for å 
heve kvaliteten og graden av måloppnåelse.  
 
Handlingsalternativer med konsekvenser 
Styret i Helse Nord RHF har i styremøte 29. september 2021 behandlet styresak 112-
2021 Virksomhetsrapport nr. 8-2021 som omhandler økonomi- og aktivitetsdata for 
første tertial. Økonomi, aktivitetsdata og bemanning har derfor begrenset plass i 
tertialrapporten. 
 
I tertialrapport nr. 2-2021 presenteres, i tillegg til krav i oppdragsdokumentet, andre 
områder av betydning for Helse Nord.  
 
Under presenteres noen av områdene med utfordringer, som er omtalt i tertialrapport 
nr. 2-2021 (vedlegg).  
 
Krav i oppdragsdokumentet 
Gjennomsnittlig svartid i henhold til hastegrad fra 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 Nordlandssykehuset i 2. tertial. 
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Figur 1: Gjennomsnittlig svartid for bildediagnostiske undersøkelser (Kilde: HNLIS) 

 
Polikliniske konsultasjoner som gjennomføres over video og telefon 

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 sykehusforetak. 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 bli rapportert i årlig melding. 
 

 
Figur 2: Andel telefon- og videokonsultasjoner fordelt på somatikk og psykisk helse og rus (Kilde: HNLIS) 

 
Figur 3: Andel telefon- og videokonsultasjoner pr foretak (Kilde: HNLIS) 

 
Pakkeforløp kreft 
Helse Nord RHF ser med bekymring på at måloppnåelsen er lav og med stor variasjon. 
Det vil bli egen styresak vedrørende pakkeforløp kreft i november 2021. 
 

Helsefellesskapene  
Et hovedgrep i Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023, konkretisert i OD 2020 og 
2021til Helse Nord RHF, var å opprette 19 helsefellesskap. Ansvaret for etableringen er 
delt mellom kommuner og helseforetak og baseres på konsensusprinsipp.  Barn og unge, 
alvorlig psykisk syke, pasienter med flere kroniske lidelser og skrøpelige eldre skal 
prioriteres.  
  
Etableringen av helsefellesskap i Nord-Norge har gått senere enn ønskelig. Pandemien 
og behov for en framdrift som er tilpasset beslutningsprosessene, særlig i kommunene, 
har forsinket arbeidet. Nå er Troms og Ofoten helsefellesskap etablert med 
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samhandlingsorganisasjon og tiltak på strategisk og faglig nivå. Vesterålen, Lofoten og 
Salten helsefellesskap er også på plass og arbeidet med resten av organisasjonen, 
inkludert planer for å arbeide med de fire gruppene, er startet. Helsefellesskapene i 
Helgelandssykehusets og Finnmarkssykehusets område etableres primo 2022.  
  
Et vesentlig oppdrag for helsefellesskap er å prioritere arbeidet med tjenestetilbudet til 
de fire utvalgte grupper. Dette er heterogene grupper og arbeidet involverer mange 
ulike fagmiljøer i kommuner og helseforetak. Noe av arbeidet med å utvikle tjenestene 
er kommet i gang, bl.a. i eksisterende samhandlingsstrukturer og tiltak. Tiden det har 
tatt å etablere helsefellesskapene har forsinket prioriteringen av disse gruppene og 
påvirket muligheten til sammen å planlegge tilbudene. Nå er halvparten av planperioden 
for Nasjonal helse og sykehusplan (NHSP) 2020 - 2023 tilbakelagt og Helse Nord RHF vil 
intensivere innsatsen på dette feltet.  
 
Reduksjon i forbruk av bredspektret antibiotika 
Kvalitetsindikatoren er sist oppdatert med data fra 1. tertial 2021, og viser at Helse Nord 
har hatt en nedgang på 27,5 %, fra 17,1 definerte døgndoser (DDD)/100 liggedøgn til 
12,4 DDD/100 liggedøgn. Helse Nord ligger lavest i landet.  
 
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.  
 
Meldekulturen og evnen til å lære av uønskede hendelser 
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.  
 
§3-3a varsler gitt til sykehusforetakets styre 
Sykehusforetakenes rapporter bekrefter at egne styrer blir orientert om status på §3-3a-
varsler sendt til Helsetilsynet. Sykehusforetakene har oversendt orienteringer, gitt til 
eget styre, til Helse Nord RHF 
 
Informasjonssikkerhet 
Alle styrene i foretaksgruppen har behandlet sak knyttet til status for arbeidet med 
informasjonssikkerhet.  
 
Regional handlingsplan - informasjonssikkerhet ble behandlet i styremøte i Helse Nord 
RHF 29. september 2021 (jf. styresak 119-2021 Regional handlingsplan – 
informasjonssikkerhet). Rapportering på status i arbeidet blir fast fra og med 2022.  
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Vurdering av risiko for manglende måloppnåelse for kvalitet i pasientbehandlingen, 
oppfølging av sak 44-2020 
Prioriterte områder med risiko for manglende måloppnåelse (jf. styresak 44-2020 Risiko 
for å oppnå kvalitetsmål for 2020, oppfølging av styresak 109-2019 og 110-2019, 
styremøte 25. mars 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. Sykehusforetakene 
har forbedringsinitiativer på flere av de aktuelle områdene.  
 
Medbestemmelse 
Tertialrapport nr. 2-2021 blir drøftet med de konserntillitsvalgte og -verneombud i Helse 
Nord RHF, den 22. oktober 2021. Drøftingsprotokoll fra møtet ettersendes. 
 
Brukermedvirkning 
Tertialrapport nr. 2-2021 vil bli presentert for det Regionale brukerutvalget i Helse Nord 
RHF, den 11. november 2021 
 
Adm. direktørs vurdering  
Tertialrapport nr. 2-2021 legges frem for styret i Helse Nord RHF. Foretaksgruppen har 
samlet sett utfordringer med å levere tilfredsstillende på enkelte områder. 
Administrasjonen i Helse Nord RHF følger med på utviklingen i de ulike indikatorene, og 
følger opp kravene i oppdragsdokumentet i oppfølgingsmøtene med helseforetakene.    
  
 
 
Styret i Helse Nord RHF inviteres til å fatte følgende vedtak: 
 
Styret i Helse Nord RHF tar tertialrapport nr. 2-2021 til orientering. 
 
 
 
Bodø, den 21. oktober 2021 
 
 
Cecilie Daae  
adm. direktør 
 
 
Vedlegg:        Tertialrapport T2-2021 
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